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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

"Градовете имат ключова роля за трансформация на икономиката в посока към ефективно използване на 
ресурсите. Те имат на разположение редица инструменти, включително зелените обществени поръчки, 
управление на отпадъците и водите, по-интелигентна мобилност, подобряване на жилищата, 
стимулиране на еко-продуктовите пазари, и селищното планиране, което ще помогне на Европа за 
нейната промяна към по-екологична, по-устойчива икономика…Градовете могат да осигурят зелена 
инфраструктура и ефективно използване на земята и … те могат да се възползват по много начини от 
създаването на стратегически планирани мрежи от зелени пространства с високо качество и други 
екологични характеристики, които да решат редица задачи за екосистемите". 
Янеш Поточник   

 
 
Райони на Столична община: 
 

1.Средец, 2. Красно село, 3.Възраждане, 4. Оборище, 5. Сердика, 6. Подуяне, 7. 
Слатина, 8. Изгрев, 9. Лозенец, 10. Триадица, 11. Красна Поляна, 12. Илинден, 
13.  Надежда, 14. Искър, 15. Младост, 16. Студентски, 17. Витоша, 18. Овча 
купел, 19. Люлин, 20. Връбница, 21. Нови Искър, 22. Кремиковци, 23. Панчарево, 
24. Банкя 
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ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

Нормативните основания за изработване на Общинския план за развитие (ОПР) 
на Столична община за периода 2014-2020 г. са свързани с изискванията на чл. 9 т. 7 и 
чл.13 от действащия Закон за регионалното развитие, Правилника за прилагане на Закона 
за регионалното развитие  и Методическите указания за разработване на стратегически 
документи,  включително и на Общинските планове  за развитие 2014-2020 г., одобрени 
със Заповед на Министъра на регионалното развитие  и благоустройството № РД-02-14-
2402/22.11.2011 г. (част V).  Пряко основание за изработване на ОПР на СО 2014-2020 е 
възлагателно писмо до ОП „Софпроект ОГП” от Главния архитект на СО № РА-92-00-543 
от 25.10.2012г., във връзка с писмо от Областния управител на област София-град до 
Кмета на СО, с №0408/88 от 25.09.2012г.   

Основни ангажименти в изработването и реализацията на ОПР имат 
Общинският съвет и всички структури на общинската администрация. Същевременно 
Планът съдържа в себе си  мерки и дейности за подобряване на условията и факторите за 
растеж в  различни сектори, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. 
Ведомствената подчиненост и формата на собственост на капитала в отделните сектори са 
със съпътстващ характер. ОПР е план на общността в териториалните граници на СО, 
който създава предпоставки да се прилагат интеграционни подходи  в действията на 
общината и публичните институции, при отчитане на интересите и все по-широко 
използване потенциала на частния сектор, за улесняване реализацията на заложените 
стратегически цели и приоритети и на конкретизиращите ги дейности (мерки). 

Планът надгражда ОПР 2007-2013 на СО, приет на 24.07.2008 г. с Решение № 402 
на Столичния общински съвет и „Програма за реализация на Плана за развитие на СО за 
периода 2011 – 2013г., изработена в съответствие с Решение №399 на СОС от 22.07.2010г. 
Действащият до края на 2013г. общински план беше оценен като адекватен на контекста, 
потребностите и потенциалите на общината, но не напълно успял да реализира целите си. 
Следвайки принципа за приемственост, новият ОПР запазва смислово визията и 
стратегическата насоченост на предходния план за развитие, като го надстроява с цели и 
приоритети, гарантиращи съответен принос на Столична община към националните 
ангажименти по стратегията „Европа 2020”, както и пълно покритие на финансируемите 
мерки по новия пакет оперативни програми. 

Новият общински план на Столична община се създава преди окончателното 
приемане на важни документи на национално ниво, като Оперативните програми за 2014-
2020 г., чрез финансиране от които се очаква да се реализират значителна част от 
предвижданията му.  Независимо от това, той определя рамката за развитие в новия 
програмен период, като интегрира икономическите, екологичните, социалните и 
инфраструктурните аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на 
територията на общината. Документът отразява новите политически директиви на ЕС 
за интегриран подход в планирането, ориентиран към използване на потенциалите и 
залагащ на партньорства, пространствена и времева координация, както и концентрация 
върху ограничен брой подбрани приоритети в условията на глобална криза. 

Подкрепата на реализацията на целите и приоритетните области на Стратегия 
„Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, както и 
определените 11 тематични цели на Общата стратегическа рамка на ЕС за 2014-2020 г., са 
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отправни точки при разработване на  ОПР на Столична община. Философията на ОПР се 
базира на основните акценти на Европейската кохезионна политика и най-важните теми, 
които имат значение за територията, а именно:  

- Икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и 
преодоляване на икономическите различия; 

- Социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в уязвимо 
положение; 

- Околна среда - опазване, възстановяване и развитие за преодоляване на дисбаланса 
в пространственото развитие и в жизнения стандарт в условията на климатични 
промени; 

- Ефективното управление - за подобряване на координацията между институциите 
и техния капацитет; 

 

В съответствие с изискванията на  Методическите указания, Общинският план за 
развитие на Столична община за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в 
документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална 
стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено 
развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЗР за 2014-2020г.). Сред тях един 
от най-важните документи е Стратегията на област София град 2014-2020г., съгласувана 
на Регионален съвет и приета от Областния съвет за развитие на 28.06.2013г. ОПР 
съобразява също всички общински стратегически документи, свързани с 
пространственото развитие и развитието на транспорта, на социалните услуги, 
техническата инфраструктура, културата, опазването на околната среда и социалното 
включване и др.  

Обстоятелството, че териториалният обхват  на Столична община напълно се 
припокрива с границите на област София град налага необходимостта от много добра 
синхронизация на действията, осъществявани от институциите, провеждащи политиките 
на регионалното и на местното (общинското) развитие. До голяма степен тази специфична 
особеност в териториалния обхват на Столична община  и на област София град налага да 
се обосноват и общите цели и приоритети на двата документа за регионално и общинско 
развитие – Областната стратегия за развитие и Общинския план за развитие.  

Досегашният опит в разработване на стратегически и планови документи, касаещи 
развитието (в сега действащия програмен период)  на Област София  град (ОРС) и на 
Столична община (ОПР) показва, че Общинският план за развитие конкретизира от 
гледната точка на общината стратегическите цели и приоритети, заложени в ОСР. В 
същото време, обстоятелството, че двата документа се отнасят за една и съща територия 
(но от различно йерархично ниво) предопределя до голяма степен сходството във 
формулировките и съдържанието на стратегическите цели и приоритети на ОСР и на ОПР. 
В ОПР се представят в по-подробен вид необходимите действия (мерки) за реализацията 
на формулираните цели и приоритети, които ще бъдат инициирани основно от Столична 
община и ще бъдат нейна отговорност.  

И в двата документа, касаещи развитието през следващия програмен период, се 
залагат изискванията за интегриран подход в политиките за развитието на отделните 
сектори. Опитът в това отношение, натрупан през 2007 -2013г. показва, че при добра 
координация между институциите и при прилагане на интегрирания подход се създават 
възможности за реализация на заложените в Областната стратегия за развитие и в 
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Общинския план за развитие цели и приоритети и по-ефективно да се усвояват 
финансовите ресурси, в т.ч. и тези от Европейските фондове (реализирани чрез 
националните Оперативни програми).   

 
Базов документ с дългосрочен характер, който предопределя политиката в 

пространственото развитие на Столична община и за плановия период 2014-2020 г., е 
приетият през 2009 г. “Общ устройствен план на Столична община и гр. София” с 
хоризонт на действие 2030г. Този документ  съдържа в себе си  устройствените 
изисквания и предпоставки за използване на териториалните и инвестиционни ресурси на 
Столична община за целите на комплексното балансирано и устойчиво развитие. В ОУП 
на Столична община са заложени общите насоки и пространствени направления за 
развитие на територията, в т.ч. далекоперспективно,  очертана е зоната на активно 
влияние на Столицата с нейните функционални връзки с населените места в и извън 
административните граници на общината, при ежедневен трансфер на хора, стоки и 
услуги,  определени са центровете за различни видове активности и др. Стратегическите 
проучвания и насоки, устройствените правила и системата от програми за прилагане на 
ОУП дават рамката за развитие на Столична  община в дългосрочен план, като също  така 
определят в голяма степен и устройствената и смислова основа за етапите на развитие, 
краткосрочните и средносрочни мерки и дейности, заложени в ОПР 2014-2020.  

 
През новия програмен период на територията на гр. София ще действа и нов по 

вид оперативен план за пространствено развитие с подчертано инвестиционен 
характер - Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на София  
(ИПГВР). Той е обособен съгласно методиката към ЗРР като самостоятелен документ, но 
по същество е много важна съставна част от общинския план за развитие за 2013-2020г. и 
за неговата реализация ще бъдат насочени основен дял от средствата, определени за СО от 
Европейските фондове чрез Оперативна програма „Региони в растеж” и другите 
оперативни програми за периода.  Доколкото изработването на ИПГВР  започна по-рано и 
той е вече приет от Общинския съвет на Столична община, части от него („анализ”, 
„индикатори за наблюдение и оценка” и др.), които до голяма степен припокриват 
изискванията относно съответните  части на ОПР,  са използвани директно.  

Спецификата на София с големия общ брой население и урбанизирана територия е 
причина СОС да определи и одобри повече на брой от определените в методиката три 
основни зони за въздействие на ИПГВР, прибавяйки към тях и три допълнителни. 
Допълнителните зони са само дефинирани, но не са разработени в одобрения проект на 
ИПГВР и поради това са изведени като важна част от териториалните приоритети в новия 
ОПР. 

ОПР е стратегически оперативен инструмент за провеждане на устройствена 
политика и координация на секторните политики, както и за планиране на финансовите 
ресурси на Столична община. Той включва като по-подробни обособени части и ще 
подкрепи реализацията на пространствената и инвестиционна част на редица секторни 
стратегии и програми, приети от СОС, с действие в новия програмен период. Такива 
документи са : 

-Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на СО по части ВиК и 
корекции на речните корита за периода 2008 – 2020г.; 

-План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столичната община 2012-
2020г.; 

-Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2020; 
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-Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта -  2012-2020 г.; 
-Програма за управление на околната среда на СО 2010-2020; 
-Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община 

(актуализация, програма); 
-Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София 

(2011 – 2015 г.; актуализация); 
-Стратегия за изграждане на интегрирана информационна система на Столична 

община (ИИССО) 2009 - 2014 г. ; (актуализация) 
-Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси (минерални 

води) на територията на Столична община до 2020г. (актуализирана 2011г.); 
-Стратегия за развитие на системата на образованието в Столична община до 2015 

(актуализация); 
-Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация       и др.; 
 
Общинският план за развитие  на Столична община 2014-2020 г. е структуриран в 

няколко модула. 
o Първият модул  съдържа анализ на икономическото и социалното развитие на 

общината. Аналитичният раздел е финализиран с анализ на силни и слаби 
страни, възможности и заплахи (SWOT  анализ); 

o Вторият модул представя накратко оценката за изпълнение на ОПР 2007-
2013г. 

o Третият модул съдържа  визия и обосновки на стратегическа рамка за 
развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. В съдържателно 
отношение  тя е  насочена към актуалните проблеми и нужди на Столична 
община и се базира на възможностите на  местния потенциал и на 
разполагаемите ресурси за реализирането на целите и приоритетите за развитие 
на общината; 

o  Четвъртият модул включва обща оценка на необходимите ресурси 
(финансови, човешки, организационни и др.)  за реализация на плана, 
системата от индикатори за организиране на наблюдението, оценката и 
актуализацията на плана; описание на необходимите действия за прилагане 
принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.  

 
Аналитичната част на състоянието и развитието на териториалния социално-

икономически комплекс на Столична община обхваща периода след 2007г. и се базира на 
официална статистическа и оперативна информация, която бе възможно да бъде 
осигурена.  

В периода на реализация на ОПР на Столична община 2007 -2013 г. се прояви 
влиянието на фактори със задържащ характер, които оказаха своето влияние върху 
развитието на Столичния социално-икономически и инфраструктурен комплекс. 
Последиците от световната икономическа криза, започнала през 2007-2008 г., се отрази 
негативно както на цялата страна, така и на Столична община. Икономическият потенциал 
и възможностите за използване на наличните ресурси, както и предприетите управленски 
решения оказаха влияние за относително по-слабото проявление на икономическата криза 
в Столична община. За разглеждания период спадът в икономическото развитие и в 
размера на чуждестранните инвестиции е с много по-ниски стойности от съответните за 
останалите големи градове и региони в страната. Равнището на безработица е повече от 
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два пъти по-ниско от средното за страната. На територията на Столична община през 
анализирания период са реализирани и значими инвестиционни проекти. 

Стратегическите цели и приоритетите на Плана са насочени към изграждане на 
по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока 
степен на заетост и ниско равнище на безработица, перманентно внимание към 
проблемите на лицата в неравностойно положение и грижи за опазване на околната среда 
в контекста на промените в климата. 

ОПР на Столична община - 2014-2020 г. се разработва за период, в който се очакват 
сериозни промени в страната, свързани с преодоляването на ефектите от финансовата и 
икономическа криза, задълбочаване на глобализационните предизвикателства и 
необходимостта от по-успешно провеждане на политиката на сближаване. Това са 
предизвикателства за развитието и на Столична община, която ще продължи да изпълнява 
ролята на добре развита териториална общност с модерен социално-икономически и 
инфраструктурен комплекс. 
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І  ЧАСТ – АНАЛИЗ 
 

1. Стратегически фактори и условия за развитие на град София в перспектива 
до 2020 г.  

София е столицата и най-големият град в България, сред първите 20 градове в Европа по 
брой на населението, но спектърът на предоставяните икономически, технически, 
устройствени и други условия определят неговата регионална и континентална значимост 
и позиционирането му в глобалните мрежи. В София се пресичат три от 
трансевропейските транспортни коридори: коридор № 4, 8 и 10, който се интегрира и към 
коридор № 9 към Хелзинки, Санкт Петербург и Москва и към № 7 – р.Дунав. София е 
българският град с най-висока комплексна транспортна достъпност и свързаност в 
европейското и национално пространство. Това оказва значително влияние върху 
качеството на живот и икономическата активност и е важен фактор за развитието на 
прилежащите територии. София е с характеристики на реален географско-транспортен 
център на Балканите - обективна основа за бъдещо развитие на града като важен център в 
региона. От друга страна, София е далеч от Европейското ядро, което има относително 
задържащо значение по отношение урбанистично развитие в транснационален мащаб.  

Аерогара София има добри автомобилни връзки до всички части на града и транзитните 
магистрали в неговата периферия, има отлични предпоставки за интермодални превози и 
връзки с всички възможни видове пътнически транспорт в столицата – градски и 
извънградски. В непосредствена близост до летището е ЖП линията София - Пловдив, 
товарна ЖП гара с контейнерен терминал, налице са възможности за отклонения от ЖП 
мрежата за строеж на терминал/и за комбинирани превози. В напреднала фаза е 
строителството на метролинията, свързваща аерогарата с центъра. 

Възможностите за еднодневни бизнес пътувания,  при фактическо време за пътуване и 
престой най-малко 6 часа в местоназначението, очертават Европейския модел „център-
периферия”. Той показва високо ниво на интеграция в рамките на Европейското ядро. 
Полша и Унгария също са свързани с ядрото, но интензивността е по-ниска от тази в него. 
Възможностите за еднодневни пътувания от или до Естония, Латвия, Литва, Румъния, 
България, Гърция и Турция не съществуват или са силно ограничени. 

Някои от икономически най-успешните региони са с по-ниска от средната достъпност. 
Това са скандинавските страни, регионите на североизток от Испания, Шотландия, 
Ирландия и северната част на Италия. Регионите в скандинавските страни, обаче, са 
преодолели своето периферно местоположение, като се възползват от силните страни по 
отношение на ИКТ, научни изследвания, образователни и екологични възможности. В 
процеса на глобализация българската икономика и икономиката на София стават част от 
една икономическа система, в която следва да намерят своите конкурентни предимства.  

В транснационалните оси на развитие София обикновено се включва в Югоизточната ос, 
свързваща Европа с Близкия Изток и Черноморието. София все още има недостатъчно 
силни позиции в оста, където доминиращи центрове са Виена и Истанбул, при засилваща 
се конкуренция от Букурещ, а в перспектива и от Белград.  
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Според оценките на Европейския монитор на градовете за ключовите фактори при 
вземането на решения за локализация на бизнес, най-важният фактор за трета поредна 
година е „Лесен достъп до пазари и клиенти”. Повече от половината от анкетираните 
смятат, че „наличие на качествен персонал” и „Качество на телекомуникациите” са 
еднакво важни, докато оценката за „транспортни връзки с другите градове и в 
международен мащаб” е слязла надолу в представите за значение на фактора според 
анкетираните1. Посочено е също и наличието на квалифициран персонал, добрите 
транспортни комуникации, бизнес климата, качеството на живот и на околната среда. 
Най-важният фактор за въздействие върху бизнеса през следващите десет години ще бъде 
"възможности на развиващи се пазари за продукти и услуги". Отчитайки 
застаряването на населението в цяла Европа, "демографската промяна и промяната в 
работната сила" е вторият фактор, който ще повишава своя рейтинг, като се очаква и 
факторът "технологична промяна" да се класира по-високо. 

Град София и България са изправени пред предизвикателството - ниска достъпност 
и малки пазари, които в съчетание създават икономически неизгодно положение в 
сравнение с други градове и региони. Това налага целенасочена политика към новите 
ключови фактори за развитие в днешния свят - знания и иновации. "Европа 2020" 
идентифицира "интелигентния растеж" като ключов компонент за икономическото 
възстановяване от икономическата криза и бъдещото развитие.  

В Регионалната иновационна таблица на Доклад на Лисабонския съвет е посочено, че 
София следва националната тенденция на ниска иновативност. Югозападният район е на 
182 място от сравняваните 263 европейски региони.2  Според индикатора за иновативност 
на икономиката в класификацията на 120 големи европейски градове, включително 
столици, София заема едно от последните места. През 2010 г. столицата е на 109 място, а 
през 2011 слиза на 116 място - вече изпреварена от Рига и Вилнюс.  

Секторите, които се очаква да движат следващата вълна на конкурентоспособен бизнес и 
иновации, която ще се появи до 2020 г., са нанотехнологиите, биотехнологиите, 
информационните технологии и когнитивната наука (NBIC). Местоположението на 
центровете на NBIC могат да повлияят на бъдещото развитие на европейската градска 
система.  

Според изследванията на ESPON България, Румъния, Словакия и балтийските държави 
могат да бъдат изложени на риск да изостанат в бързо развиващите се сектори поради 
ограниченото представителство на градовете в тези мрежи. 

Изграждането на научноизследователски инфраструктури обединява съществуващия 
научен капацитет в национален, регионален и/или европейски мащаб за научни 
изследвания, гарантира мащабност на работата и е начин да бъде преодоляна 
фрагментираността на националната и европейската научна система. България е включена 
в европейски проекти за подготовка изграждането на научноизследователски комплекси. 
София е участник в мрежите на научната инфраструктура за социални, лингвистични, 
инженерни и върхови изчислителни изследвания.  

1 Cushman & Wakefield's European Cities Monitor 2011 Условията (факторите) са определени на основата на 
анкета, обхващаща ежегодно над 500 от най-големите фирми от различни отрасли в Европа. 
2 Peer Ederer, Philipp Schuller and Stephan Wilms, “Human Capital Leading Indicators: How Europe’s Regions and 
Cities Can Drive Growth and Foster Social Inclusion”, Lisbon Council Policy Brief (Vol. V, No 1 (2011), p.67) 
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В системата от ограничители в европейски план могат да се отбележат и ниските оценки 
на град София по индекса за „зелен” град, който измерва екологичното състояние на 30 
големи града в Европа3 (на предпоследно място в класацията). Като оценка 
възможностите на града следва да се отбележи поканата на София за кандидат за 
европейска столица на културата през 2019 г. Това е уникална възможност за обновяване 
на града, за промяна на представата за него и популяризиране в европейски и 
международен план. Събитието може да допринесе за растежа и заетостта4. 

Идентифицираните ограничители на развитието на град София в международен план 
като (1) периферно местоположение по отношение на Европейското ядро, (2) малък 
размер на пазарите, (3) близост до преходни и кризисни икономики, (4) ниска 
иновативност на производството, (5) ниска атрактивност на средите, включително за 
бизнес и услуги, и др. следва да бъдат преодолени или компенсирани с други предимства 
чрез целенасочени управленски въздействия. ИПГВР е едно от средствата на 
градското/общинско управление и следва да потърси отговорите в рамките на 
възможностите на този план за преодоляване на ограниченията. 

За София има редица възможности, които чакат да бъдат използвани, чрез интелигентно 
съчетание от политики, включващи различни секторни политики, както и политики от 
различен мащаб: европейски, национален, регионален и градски, в т.ч. и чрез използване 
интереса на азиатски компании да разширят дейността си в Европа (IT, 
биотехнологии/фармацевтични и автомобилната индустрии, хранителна индустрия); 
засилване на сътрудничеството в научните изследвания; насърчаване на туризма и 
експониране на КН, авангарден маркетинг на града и стабилно присъствие на София на 
европейската и световна карта. 

Между характеристиките на София, подчертаващи водещата роля на столицата в 
социално-икономически комплекс на страната следва да се отбележат икономическото 
развитие, стандарта на предлаганите услуги, качеството на работната ръка и др.  

Столична община е основен двигател на икономическия растеж на страната, като 
непрекъснато увеличава своя дял в общия размер на БВП и брутната добавена стойност. 
Редица други икономически показатели потвърждават водещото място на София в 
националния икономически комплекс: размерът на чуждестранните инвестиции, броят на 
офисите на чужди компании и др. Тук се създава близо половината от брутната добавена 
стойност (БДС) на услугите в страната. Концентрацията на третичен сектор с високо 
качество създава ново качество на самата икономика и стандарт на живот на населението.  

Концентрацията на управленски функции, съответно и на информация, е изключително 
важно условие за динамичното развитие на съответната териториална единица според 
съвременната теория на градското и регионално развитие. Това налага тази функция да 
бъде доразвита. С развитието на електронното правителство София е предприела успешни 
стъпки за премахване на бюрокрацията към прехода на публичен доставчик на услуги. 
София трябва да положи специални усилия, да въведе опита и международните стандарти 
в тази област. 

Ефективните политики за развитие на образованието, изследванията и технологиите ще 
бъдат решаващи фактори за бъдещето развитие на София като индустриална локация. За 
да достигне нивото на регионално развитие на сходни териториални структури в ЕС, на 

3 European Green City Index. http://www.siemens.com/entry/cee/bg/  
4 http://www.sofia2019.bg/bg/eu_capitals  
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София ще е необходимо развитие на икономика на знанието и високотехнологични 
производства в благоприятна за това среда. СО трябва да играе важна роля в 
усъвършенстване на нормативната уредба и създаване на стимули за развитие на 
високотехнологични производства. 
София е най-големият образователен и научен център в България с голям относителен дял 
на високообразовано население. На нейна територия са разположени най-много 
университети и специализирани висши и научни институти, както и звена и лаборатории в 
областта на науката и приложните научни изследвания. Увеличаването на инвестициите в 
изследователска дейност и технологични разработки е основен показател за динамиката в 
развитието на общинската икономика, основана на знанието.  

Независимо че преобладаващата част от научния потенциал на страната е концентриран в 
столицата, той не е достатъчен за постигане на ново технологично равнище на 
българската икономика и позиционирането й в съвременните мрежи на бизнес и 
иновации. Повишаването на изследователския, технологичния и иновативен потенциал 
може да се постигне чрез подходяща комбинация от инициативи, включваща подобрено 
сътрудничество и технологичен трансфер от академичните среди и научно-
изследователските центрове към иновативните фирми в страната и чужбина. 

В София са концентрирани значителен брой иновативни предприятия, които се нуждаят 
от специализирана инфраструктура през всички етапи на тяхното развитие и във всеки 
момент на производствения цикъл. СО следва да подкрепя създаването на мрежи за обмен 
на специфичен опит и знания, в полза за предприятията. 

Присъствието на най-големите учебни заведения, научноизследователски институти, 
финансови услуги, развитие на обслужваща сфера и инфраструктура доразвива 
управленския и интелектуален потенциал на града. Статутът на столица е свързан и със 
създадените търговски контакти, активизира възможностите за по-лесно възстановяване 
на някои традиционни пазари и излаз на нови пазарни позиции. 

Високотехнологичните производства са предпоставка за висок растеж на местната 
икономика поради тяхната висока добавена стойност. В тази насока е необходимо 
осъществяването на съвкупност от целенасочени дейности с привличане на 
заинтересованите участници. 

Софийската агломерация е изходен елемент на основните оси на развитие в страната, а 
град София е формиращ център на основните оси изток-запад. Икономическата криза 
намали инвестиционната привлекателност на тези коридори, но задача на националната и 
регионална политика е да подкрепя развитието на всички райони на страната. 

Поради средищното си положение и функции на международен транспортно-
комуникационен център и най-добри изградени връзки за вътрешно регионален обмен в 
страната СО има възможност за формиране на влияние по линия на обмена на стоки и 
услуги в рамките на цялата страна. По този начин тя въздейства и върху производството 
на тези стоки и услуги, доколкото голямата част от тях се реализират върху Софийския 
пазар, характеризиращ се с най-високо търсене в страната поради концентрацията на 
постоянно и временно население и сравнително по-високите доходи на населението. 
Независимо от спада на потребителското търсене, в София се реализира около 45 % от 
продажбите на дребно в страната. 

В регионалното пространство е формирана зона на активно влияние на София, в която 
според проучванията на Общия устройствен план на СО влизат осем други общини, тясно 
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свързани както икономически, така и функционално и пространствено със Столична 
община и гр. София. Селищната агломерация включва освен тези осем, също и общините 
Перник, Самоков и Ихтиман. Общата територия на Столичната агломерация е 6 299,3 км2 
(5,3% от територията на страната и 31% от територията на Югозападния район). На нея са 
разположени 270 населени места, в това число 14 града. Столичната агломерация е ядрото 
на югозападния район и то трябва да се обвърже ефективно с останалите части на района. 

Демографският баланс между ядрото и околоградския район е изключително 
неблагоприятен (93%:7%). В други средноевропейски градове съотношението е около 70-
75% : 30-25%. Това се дължи на слабо развитата инженерно-техническа инфраструктура, 
ниското ниво на благоустрояване и изключително лошото състояние на транспортната 
инфраструктура и свързаност. Дисбалансът между южната и северната част на общината 
трябва да бъде преодолян до 2020 г., в противен случай концентрирането на демографска 
маса и функции в ядрото ще продължи, довеждайки до задълбочаване на проблемите, 
особено на тези с детските градини, училищата, социалната и спортна инфраструктура за 
широк достъп, както и транспортното пренатоварване в Столицата.  

За да се превърне Софийската агломерация във функционален район, където 
интегрираността на територията формира разширен пазар на труда, интегрира селската и 
градска икономики, функциите на ядрото покриват услугите като висше образование и 
знания, финансови услуги и други услуги от висш клас, при нарастваща интензивност на 
социално-икономическите връзки в района, реализиращи растеж и добавена стойност, са 
необходими редица мерки на националната, регионалната и устройствена политика. 
Развитието на този функционален район би позволило на столицата да повиши своята 
четвърта категория на Метрополитенски европейски район за растеж (Metropolitan 
European Growth Area – MEGA), която се определя от оценките за население и 
икономически функции, конкурентоспособност, свързаност, знания5. 

 
 

2.  Демографско развитие  

2.1. Обща характеристика 
Анализът на демографското развитие на Столична община във всички негови аспекти  е 
важен фактор за оценка на количествените параметри и на качествената  характеристика 
на населението, които под влияние на естествените и социално-икономическите процеси 
се променят непрекъснато. От друга страна, оценката на демографския ресурс е фактор за 
развитие на икономиката и за планиране на социалната инфраструктура, необходима за 
обслужване на населението. 
Във връзка с проведеното преброяване на населението през м. Февруари 2011 г. (табл. 
2.1.1.) са представени данни за броя на населението от преброяванията проведени в 
периода от 1946 до 2011г.  
 
Таблица 2.1.1. Население на Столична община според преброяванията 
 
Години Постоянно население Структура в % 

Общо мъже жени мъже жени Жени /1000 

5 ESPON 11 1  Potentials for polycentric development in Europe 
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мъже 
1946 530 168 272 607 257 561 51.4 48.6 945 
1956 725 838 360 232 365 606 49.6 50.4 1 015 
1965 894 604 447 439 447 165 50.0 50.0 999 
1975 1 066 299 523 585 542 714 49.1 50.9 1 037 
1985 1 201 719 583 255 618 464 48.5 51.5 1 060 
1992 1 190 126 572 771 617 355 48.1 51.9 1 078 
2001 1 170 842 555 057 615 785 47.4 52.6 1 109 
2011  1 291 591 615 493 676 098 47,6 52,4 1 099 
 

Данните показват, че в периода 1946-1985 г. се запазва тенденцията за постоянно 
нарастване на населението на общината, което достига 1201719 чов. (1985 г.). В 
следващия период 1985 – 2001 г. броят на населението постепенно намалява и достига 
1170842 чов.  В следващия период (2001- 2011 г.) населението нараства постепенно и 
достига и надвишава данните от 1985 г.  Причините за този процес са предимно 
икономически.  

По данни на Националния статистически институт (НСИ) към 01.02.2011г. 
населението на Столична община е 1 291 591 човека, което представлява 17,5% от 
населението на страната. През 2001г. този дял е 14,8%. В този период населението на гр. 
София нараства от 1 091 772 на 1 202 761 д. Нарастването е равно на 110 989 д. Делът на 
населението на гр.София от общото население на страната през 2001г. е 13,8%, а през 
2011г. той достига 16,3%. 

Във връзка с трайната тенденция за намаляване на общото население на страната, 
тази висока концентрация на население в Столична община, респективно в гр. София е 
неблагоприятен фактор в регионалното развитие на Югозападния район. Град София се 
намира в прагово състояние, свързано с развитието на инженерно-техническата и 
социалната инфраструктура.   

На таблица № 2.1.2. е показан броя на населението по населени места в Столична 
община по данни от преброяванията на населението към 01.03.2001г. и 01.02.2011г. 
Данните показват, че за посочения период населението на Столична община е нараснало с 
120 749 д. или средногодишно с 12 075 д. 

В селищната мрежа на общината се разположени 38 населени места, от които и 4 
града (гр.София, гр. Нови Искър, гр.Банкя и гр.Бухово) и 34 села. Градското население на 
общината през 2001г. е 1 116 493 д. или 95,4% от общото население. През 2011г. то 
нараства общо на 1 231 348д. (95,3%). Населението на гр. Бухово намалява с 184 д. 
Абсолютното сумарно нарастване между двете преброявания е с 114 855д. (10,3%).  

В този период гр.София нараства с 110 989 д. или 96,6% от общия ръст на 
градското население.  

Населението в селата през 2001г. е 54 349 д. (4,6%), а през 2011г. е 60 243 д. (4,6%). 
Абсолютният ръст през периода е 5 894 д. С най-високо абсолютно нарастване през 
периода е с.Бистрица (1 220д.), с.Панчарево (732д.), с.Лозен (561д.) и с.Кокаляне (385д.). 

Съотношението градско – селско население се запазва между двете преброявания 
(2001-2011 г.).  
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Тези данни показват, че териториалният потенциал на селата, а така също и на 
другите три града в общината,   не е използван ефективно за ограничаване на 
демографското нарастване на гр.София. Основната причина е липсата на добре 
изградена мрежа на инженерно-техническата инфраструктура и развитие на нови зони за 
труд в околоградския район на столицата. 

 

 

 

Таблица 2.1.2. Население по населени места в София (столица) към 01.03.2001г. и към 
01.02.2011г.   Източник: НСИ 

Населени места 
Население към Прираст 
01.03.2001г. 01.02.2011г. Абсолютен 

брой 
Отн. дял ( %) за 
насел. място 

с.Балша 683 726 43 6,3 
гр.Банкя 8 458 11 089 2 631 31,1 
с.Бистрица 3 729 4 949 1 220 32,7 
с.Бусманци 1 706 1 715 9 0,5 
гр.Бухово 2 928 2 744 -184 -6,3 
с.Владая 3 595 3 581 -14 -0,4 
с.Войнеговци 508 612 104 20,6 
с.Волуяк 2 689 3 043 357 13,2 
с.Герман 2 307 2 564 257 11,1 
с.Горни Богров 1 290 1 194 -94 -7,4 
с.Доброславци 1 034 1 285 251 24,3 
с.Долни Богров 1 349 1 281 -68 -5,0 
с.Долни Пасарел 1 327 1 272 -55 -4,1 
с.Железница 1 751 1 783 42 1,8 
с.Желява 534 508 -26 -4,9 
с.Житен 532 643 111 20,9 
с.Иваняне 779 929 150 19,3 
с.Казичене 4 487 4 829 342 7,6 
с.Клисура 60 118 58 96,6 
с.Кокаляне 1 556 1 941 385 24,7 
с.Кривина 1 342 1 418 76 5,7 
с.Кубратово 681 684 3 0,4 
с.Кътина 884 972 88 10,0 
с.Лозен 5 751 6 312 561 9,7 
с.Локорско 551 615 64 11,6 
с.Мало Бучино 543 671 137 25,7 
с.Мировяне 1 431 1 477 46 3,2 
с.Мрамор 1 791 1 955 164 9,2 
с.Мърчаево 1 268 1 218 -50 -3,9 
с.Негован 1 415 1 576 161 11,4 
гр.Нови Искър 13 335 14 754 1 419 10,6 
с.Панчарево 1 961 2 693 732 37,5 
с.Плана 131 85 -46 -35,1 
с.Подгумер 784 869 85 10,8 
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с.Световрачене 2 266 2 203 -63 -3,8 
гр.София 1 091 772 1 202 761 110 989 10,2 
с.Чепинци 2 440 2 575 135 5,5 
с.Яна 1 208 1 207 -1 -0,1 

Броят на населението в административните райони на Столична община към 
01.03.2001г. и към 01.02.2011г. е представен в табл.1.1.3. Данните от последното 
преброяване показват, че най-големите административни райони са Люлин /114 910 д./, 
Младост /102 899 д./, Красно село /83 550 д./, Подуяне /76 672 д./ и Студентски /71 961д./, 
а най-малките по население са Банкя /12 136 д./, Кремиковци /23 641 д./, Панчарево /28 
586 д./ и Нови Искър /28 991 д./. 

Петте най-големи района се обитават от почти 450 000 д. или 34,8% от населението 
на общината. 

С най-голямо нарастване в периода 2001 – 2011г. са районите Студентски /21 593 
д./, Витоша /18 514 д./, Красно село /11 250д./, Лозенец /8 431 д./, Слатина /8 421 д./ Ръстът 
на първите два района е почти 43% спрямо броя на населението им през 2001 г. Този ръст 
се обуславя от това, че в тези райони се разви масово ново жилищно строителство при 
прилагане на ОУП чре резултат на пазарни инициативи. Другият значим фактор за този 
ръст е това, че главната улична мрежа и обществен транспорт са в процес на усилено 
изграждане и развитие. 

Проблемът с изграждането на инженерно-техническата и социална инфраструктури 
в южните територии обаче остава и той трябва да намери своето решение в следващия 
планов период (2014-2020 г.) 

 
Таблица 2.1. 3. Население в районите на София /столица/ към 01.03.2001г. и към 
01.02.2011г. 

Населени 
места 

Население към Прираст Процент от 
населението на 
общината към 
01.02.2011г. 

 
01.03.2001г. 

 
01.02.2011г. 

Абсолютен 
брой 

Отн. 
дял 
(%) 

гр.София 1 170 842 1 291 726 120 749 10,3 100,0 
Средец 31 108 32 423 1 315 4,2 2,5 
Красно село 72 302 83 550 11 250 15,6 6,5 
Възраждане  34 742 37 303 2 560 7,4 2,9 
Оборище  28 801 31 060 2 259 7,8 2,4 
Сердика 45 711 46 946 1 235 2,7 3,6 
Подуяне 75 004 76 672 1 668 2,2 5,9 
Слатина 58 281 66 702 8 421 14,4 5,2 
Изгрев 28 639 30 896 2 257 7,9 2,4 
Лозенец 44 679 53 080 8 431 18,8 4,1 
Триадица  55 530 63 451 7 921 14,3 4,9 
Кр. поляна 54 363 58 234 3 871 7,1 4,5 
Илинден 33 665 33 236 -429 -1,3 2,6 
Надежда 67 847 67 905 58 0,1 5,3 
Искър 64 171 63 248 -923 -1,4 4,9 
Младост 95 505 102 899 7 394 7,7 8,0 
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Студентски 50 368 71 961 21 593 42,9 5,6 
Витоша 42 953 61 467 18 514 43,1 4,8 
Овча купел 47 830 54 320 6 940 4,6 4,2 
Люлин 109 098 114 910 5 812 5,3 8,9 
Връбница 45 469 47 969 2 500 5,5 3,7 
Нови Искър 28 335 28 991 656 2,3 2,2 
Кремиковци 23 252 23 641 389 1,7 1,8 
Панчарево 24 342 28 568 4 244 17,4 2,2 
Банкя 9 297 12 136 2 839 30,5 0,9 
Източник: НСИ 
 

2.2. Естествено и механично движение на населението 
 

Количествените параметри на демографското развитие  (брой население) се 
определят от двата основни показателя – естествен и механичен прираст. На таблица № 
2.2.1 са представени  данни за техните стойности в периода 2004-2010 год. 

Естественият прираст  (табл. 2.2.1., т.1)  се формира  от случаите на родените и 
умрелите през съответната година. Броят на родените в посочения период показва трайна 
тенденция на нарастване (от 10 963 деца през 2004 г. на 15 309 деца през 2009 г.). През 
следващите две години броят на родените нараства. През 2011 г. той е 13742 д.  

Това нарастване е изключително положително явление в демографското развитие 
на общината, но то трябва да бъде подкрепено наред с други стимули и с изграждането на 
съответната социална инфраструктура за подрастващото поколение. В това направление 
Столичната администрация  отделя специално внимание на този проблем, който трябва да 
бъде приоритет и през следващия планов период, независимо от намаляването на 
раждаемостта. Увеличаването на средната възраст на майката при раждането на първо 
дете е неблагоприятна тенденция, тъй като ефективният период за раждане на фертилния 
контингент се намалява. Заслужава да се отбележи, че 45,3% от децата вече са от родители 
без брак. Тази структура средно за страната е следната – брачни 46,6%, извънбрачни 
53,4%.  

 

Вторият основен показател формиращ естественият прираст е смъртността на 
населението. През 2005 г. броят на умрелите е 15 559 д. (12,6‰.), а през 2010г. спада на 
14 856 д. (11,8‰). За първи път в периода след 1985г. броят на умрелите през 2009 – 
2010г. е по-нисък от броя на родените, което води до незначителен положителен естествен 
прираст от 0,2 – 0,1‰. 

 
Табл. 2.2.1.Естествен прираст на населението на Столична община 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Общо 
население 

1 231 
622 

1 237 
891 

1 240 
788 

1 247 
059 

1 249 
798 

1 259 
446 

1296615 

Родени – бр. 12 062 12 781 13 393 14 381 15 309 14 886 13742 
Родени - ‰ 9,8 10,3 10,8 11,6 12,3 11,9 10,6 
Умрели – бр. 15 559 15 661 15 623 15 185 15 078 14 856 15170 
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Умрели - ‰ 12,7 12,7 12,6 12,2 12,1 11,8 11,7 
Естествен 
прираст – бр. 

- 3 497 -2 880 -2 230 - 804 231 30  
-1428 

Естествен 
прираст - ‰ 

-2,9 -2,3 -1,8 - 0,6 0,2 0,1  
-1,1 

 
Таблица 2.2.2. Механичен прираст на населението на Столична община 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Заселени- бр. 30 176 19 247 20 209 19 193 20 702 30 202 
Заселени-‰ 24,5 15,5 16,3 15,4 16,6 24,0 
Изселени –бр. 16 214 10 098 15 082 12 118 18 194 20 584 
Изселени –‰ 13,2 8,2 12,2 9,7 14,6 16,3 
Мех. прир.- бр. 13 962 9 149 5 127 7 075 2 508 9 618 
Мех.прир.- ‰ 11,3 7,3 4,1 5,7 2,0 7,7 
 
Таблица 2.2.3. Общ прираст на населението на  Столична община 

 Показатели                                      2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Общ прираст- бр. 10 465 6 269 2 897 6 271 2 739 9 648 
Общ прираст – ‰ 8,4 5,0 2,3 5,1 2,2 7,7 

Източник: НСИ. София в числа. ТСБ- София 2009 
Забележка: От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и 
движението на лицата към и от страната. 
 

През 2009 г. изселените от Столична община към чужбина са 3036 чов., а 
заселените от чужбина – 1308 чов. 

Сключените бракове намаляват от 6 376 бр. през 2005 г. на 5 495 бр. през 2010г. 
Тази тенденция е свързана с повишаването на броя на семействата без брачни връзки. По 
същата причини и бракоразводите намаляват за посочения период. Техният брой е по-
нисък с около 46% от броя на сключените бракове.  
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Механичният прираст  се определя от броя на заселените и изселените лица в/ от 
общината. По години, брой и ‰ от общото население съответните величини са посочени в  
таблица 2.2.1. В най-голяма степен заселваният и изселваният в общината зависят от 
икономическото и социалното развитие и по-високото качество на жизнената среда в 
сравнение с други населени места. 

Най-високо ниво на механичен прираст се отчита през 2003 год. -19136 чов. 
(15,8‰). За сведение през 2001 год. механичният прираст е 13394 чов., а през 2002 год. – 
17599 чов. С различен темп показателите на механичния прираст в следващите години 
(след 2003 г.) намалява до 2508 чов. (2,0‰) през 2009 год. През 2010г. изненадващо той се 
повишава на 9 618д. (7,7‰). Механичният прираст е основният фактор да нарастване на 
броя на населението на Столична община.  

Основната причина за тази динамика е икономическото развитие на общината. 
Периодът 2000-2003 г. се характеризира с това, че икономиката на страната е в подем след 
кризата в условията на  прехода към пазарна икономика. Постепенно механичният 
прираст на общината намалява поради това, че други големи градове и общини създават 
икономически условия за привличане на нова работна сила. Действието на този фактор 
продължава до 2009 год. което показва, че Столична община е под негативното влияние 
на глобалната и националната финансово-икономическа криза. Данните за 2010 г. може да 
се приемат като начало на подем в икономиката, но и като задълбочаване на различията в 
нивото на безработицата в други части на страната и Столична община. 

През 2010 год. броят на изселените достига най-високото си ниво в разглеждания 
период – 20584 чов., от тях 3036 чов. – изселени в чужбина. Заселените  през същата 
година са 30202 д. Общият прираст на населението по години е показан в  табл. 2. 2. 1. 
Той е резултативна величина от естествения и механичния прираст.  
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2.3. Възрастова структура и прогнозен брой на населението 
В резултат на естественото и механичното движение на населението се формира и  

неговата възрастова структура. Данните за периода 2004 – 2010 год. са представени в 
таблица № 2.3.1. Анализът показва, че населението в под трудоспособна възраст   в 
периода 2005-2006 год. проявява тенденция на намаление (от 13,3% до 13,1%), след което 
постепенно нараства до 2010 год. и достига ниво от 14,1%. Това се дължи предимно на 
повишената раждаемост на населението. По данни от преброяване на населението към 
01.02.2010 г.1 населението в тази възрастова група е 168551 д. (13,1%). 
 
Таблица 2.3.1. Население в под, във и над трудоспособна възраст към 31.12. 
                                                                                                                           Столична община 
Показатели/ 
Година 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Общ брой 1231622 1237891 1240788 1247059 1249798 1259446 1291591 
Подтрудосп. 
възр. – бр. 

161206 161698 164243 168526 173379 178132 168551 

Подтрудосп. 
възр. – % 

13,1 13,1 13,2 13,5 13,9 14,1 13,1 

В трудосп. 
възр.- бр. 

823971 831170 833481 835768 833942 833309 859390 

В трудосп. 
възр.- % 

66,9 67,1 67,2 67,0 66,7 66,2 66,5 

Над трудосп. 
възр. –бр. 

246445 245023 243064 242765 242477 248005 263650 

Над трудосп. 
възр. – % 

20,0 19,8 19,6 19,5 19,4 19,7 20,4 

Източнци: София в числа. ТСБ – София. 2010.  
                    НСИ. Данни от преброяване на населението и жилищния фонд-2011 г. 
 

Населението в трудоспособна възраст в периода 2004-2008 год. проявява трайна 
тенденция на нарастване като относителен дял от общото население. През следващите 
2009 и 2010 год. неговия дял от общото население започва под влияние на 
икономическата криза да намалява и достига ниво от 66,2% (833309 чов.) през 2010 год.  
Общото нарастване на тази възрастова група за периода 2004 – 2010 год. е 26596 чов. По 
наша оценка това нарастване се дължи преди всичко на механичния прираст на 
населението, което в по-голямата си част е в трудоспособна възраст. Към 01.02.2011 г. 
населението в тази група е 859390 д. (66,5%). 

Посоченото в табл. № 2.2.2.  намаление на механичния прираст през 2009 год. се 
отразява  и на намалението на населението в трудоспособна възраст. Тази зависимост е 
изключително важна, тъй като без механичен прираст трудоспособното население ще 
започне да намалява още повече, което ще намали потенциала на Столична община от 
работна сила. Това се потвърждава и от факта, че населението на възраст от 50 -64 
навършени години през 2008 год. е 245829 чов. , а населението до 14 навършени години  е 
168536 човека. Тази група в 15 годишен период трябва да влезе в трудоспособна възраст и 
да замести групата от 50 до 64 години, която ще излезе в пенсия. Различията в броя на 
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тези 2 групи са значителни, което ще доведе до увеличаване на населението над 64 г. и 
намаляване на броя на трудоспособното население. 

Населението в над трудоспособна възраст  в периода 2004 -2010 год. проявява 
трайна тенденция на стабилност, като относителен дял от общото население (20%). Трябва 
да се очаква, че поради намаляващия брой на умрелите и контингента на населението на 
възраст от 50 -64 години, който ще излезе от трудоспособна възраст  ще повлияе тази 
група да увеличи броя си. 

Заслужава да се отбележи, че данните в таблица 2.3.1 се базират на текущата 
статистика към 31.12 на съответната година. Проведеното преброяване на населението 
към 01.02.2011 показва малко по-различна възрастова структура на населението (табл. 
2.3.2) 

Табл. 2.3.2.Население в София /област/ по пол и възраст към 01.02.2011г.  
Възраст  
(в навършени 
години) 

общо  мъже жени 
бр. % бр. % бр. % 

Общо 1 291 591 100,0 615 493 47,7 676 098 52,3 
0 ÷ 4 62 502 4,8 32 169 2,5 30 333 2,4 
5 ÷ 9 50 147 3,9 25 835 2,0 24 312 1,9 
10 ÷ 14 46 591 3,6 23 932 1,9 22 659 1,7 
15 ÷ 19 61 170 4,7 30 936 2,4 30 234 2,3 
20 ÷ 24 118 844 9,2 59 769 4,6 59 075 4,6 
25 ÷ 29 106 900 8,3 53 605 4,2 53 295 4,1 
30 ÷ 34 115 511 8,9 58 221 4,5 57 290 4,4 
35 ÷ 39 109 012 8,4 55 192 4,3 53 820 4,1 
40 ÷ 44 89 729 6,9 45 196 3,5 44 533 3,4 
45 ÷ 49 77 492 6,0 37 932 2,9 39 560 3,1 
50 ÷ 54 81 043 6,3 38 078 3,0 42 965 3,3 
55 ÷ 59 85 868 6,6 38 453 3,0 47 415 3,7 
60 ÷ 64 85 154 6,6 37 063 2,9 48 091 3,7 
65 ÷ 69 60 561 4,7 25 950 2,0 34 611 2,7 
70 ÷ 74 47 295 3,7 19 402 1,5 27 893 2,2 
75 ÷ 79 42 054 3,3 15 505 1,2 26 549 2,1 
80 ÷ 84 31 374 2,4 11 405 0,9 19 969 1,5 
85+ 20 344 1,6 6 850 0,5 13 494 1,1 
Източник: НСИ 

Агрегираните данни от табл.2.3.2. по възрастови групи са следните: 
• общо население  – 1 291 591 д.  – 100% 
• население от 0 до 14г.   – 159 240 д.  – 12,3% 
• население от 15 до 64г. – 930 723 д.  - 72,1% 
• население на 65 и повече – 201 628 д.  - 15,6% 

 

На етап „целеви анализ” се установи, че делът на населението на възраст под 15 г. е 
най-висок в районите Красна поляна – 14,9%, Кремиковци – 14,7%, Витоша – 14,4%. Най-
нисък е в районите: Студентски – 5,8%, Средец – 9,0% и Оборище – 10,1%. 
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Населението в групата от 15-64 год. е с най-висок дял в район Студентски – 88,1%, 
Овча купел – 76, 6%, Връбница – 75,6% и Искър – 74,4%. 

При населението над 65 год. с най-голям дял са районите Средец – 23,8%, Изгрев – 
21,7%, Оборище – 21,5% и Триадица – 20,5%. Най-нисък дял на тази група от населението 
е в район Студентски – 6,1%, Овча купел – 11,2% и Връбница – 11,4%. 

Представените по-долу показатели, които имат синтезен характер, допълват 
демографската характеристика на столичното население. 

Показатели: 2004 2007 2010 
1.Коефициент на възрастова зависимост (%) 37,5 37,2 39,6 
2. Демографско заместване (%) 121,6 87,2 79,2 
3. Средна възраст 
- мъже 
- жени 

 
35,5 
41,9 

 
38,5 
42,0 

 
38,6 
42,2 

4.Детска смъртност на 1000 живородени деца 6,0 4,7 4,2 
 

 
 
НСИ публикува прогнози в три варианта относно нарастването на населението по 

области. За Столична община –област София Столица и област Софийска данните са: 
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%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8 
 

И в трите варианта на прогнозата се визира запазване на установилата се тенденция 
за увеличаване на населението в СО и намаляване в Софийска област – зоната на активно 
влияние на Столицата. Очевидно спешно е необходима много по-активна регионална 
политика на държавно ниво, както и целенасочени действия от страна на СО и 
Асоциацията на общините от нейната агломерация, бе което няма как да бъдат 
преодолени негативните тенденции за обезлюдяване на .  
 
 
 
 
  

2.4. Образователна структура на населението 
 

Образователната структура на населението по данни от преброяването през 2001 
год. (табл. № 2.4.1) показва, че 27,3% от общото население е с висше и полувисше 
образование, 42,2% - със средно, 14,6% с основно и 9,8% с по-ниско образование. Ако се 
изключат децата до 7 годишна възраст делът на населението с по-високо от средното 
образование нараства до 28,9%. 
 
Таблица 2.4.1. Образователна структура на населението на Столична община към 
2001 г. – 2011 г. 
                                                              (Резултати от преброяване на населението) 

№ Показатели Брой - 2001 % Брой - 2011 % 
1 Общ брой на населението 1170842 100,0 1291591 100 
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2 В т.ч. – с висше образование и колежанско 319838 27,3 445058 34,5 
3           - средно образование 494439 42,2 542051 42,0 
4           - основно образование 170650 14,6 134237 10,4 
5           - незавършено основно образование 41172 4,0 42612 3,3 
6           - начално образование 67371 5,8 39308 3,0 
7           - неграмотни 4650 0,4 3263 0,3 
8           - деца 63338 5,3 85062 6,6 
9           - непоказали 4384 0,4 - - 

Източник: НСИ. София в числа. ТСБ София. 2010 г. 

Данните от преброяването през 2011 г. показват също, че населението с висше 
образование е с най-висок относителен дял, който достига 34,5% от населението на 
общината.  Абсолютното увеличение за периода 2001 – 2011 г. е равно на 125220 ч.  

Основният фактор за този процес е преминаването на част от контингента от 
групата “средно образование” в по-горната група “висше образование”. Другият значим 
фактор е ръстът на механичния прираст и по-специално на броя на заселените лица. Най-
вероятно голяма част от новия прираст е с висше образование. 

Важен фактор за концентрация на високо образовано население в Столична община 
е това, че в гр. София са съсредоточени почти половината от висшите учебни заведения на 
страната, изследователските институти и центрове на БАН, централна държавна 
администрация и др. функции от сектора на услугите, които ангажират значителна по 
брой работна сила с висше образование. От населението на възраст от 20 до 69 години 
(930116 чов.)  42,7% (396898 чов.) са с висше образование, със средно 50,1% (465683 
ЧОВ.)  и с по-ниско образование 7,2% (67593 д.). 

Групата население със средно образование през 2011 г. запазва нивото от 2001 г.. – 
42,0%, но отбелязва абсолютно нарастване по брой. Намаление по брой  и дял има в 
групите с основно образование и по-ниско от него. 

Неграмотните в общината през 2011 г. са 3263 ч. (0,3%), от тях 1315 ч. (40%) са от 
ромското население. (табл. 2.4.2.). Тази етническа група от 18284 ч. е с най-
неблагоприятна образователна структура. От нея само 163 ч. (0,9%) са с висше 
образование, със средно образование 2018 (11,0%), с основно 6370 (35%) и начално 
образование 5723 ч. (31,3%). 

 

 
Табл. 2.4.2. Образователна структура на ромската етническа група, общо и по 
райони с най-висока концентрация - 01.02.2011 г. 

Район Брой 
роми % Висше 

% 
Средно 
% 

Основно 
% 

Начално 
% 

Неграмо
тни % 

Деца 
% 

Столична 
община 18284 100 

163 

0.9 

2018 

11.0 

6370 

35.0 

5723 

31.3 

1315 

7.2 

2695 

14.7 

Красна 
поляна 8747 46.3 

22 

0.3 

710 

8.4 

3163 

37.3 

2691 

31.8 

591 

7.0 

1297 

15.3 
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Люлин 3789 20.7 
22 

0.6 

384 

10.1 

1327 

35.0 

1120 

30.0 

316 

8.3 

620 

16.4 

Връбница 802 4.4 
7 

0.9 

114 

14.2 

279 

34.8 

262 

32.7 

30 

3.7 

110 

13.7 

Източник НСИ 

 

2.5. Семейна и домакинска структура на населението 
 

Семейната и домакинска структура на населението е свързана с формулирането на  
жилищната политика на Столична община и постигането на планираната от десетилетия 
цел – осигуряване на жилище за всяко семейство, а също така и на едночленните 
домакинства. Данните за броя и структурата  на семействата и домакинства е много важна 
и за инвеститорите в сферата на жилищното строителство. 

Данните от преброяването на населението през 2011 г. показва, че броят на 
домакинствата в Столична община са общо 572510. От тях: едночленни – 208998 бр.  
(36,5%), двучленни – 149346 бр. (26,1%), тричленни 118765 (20,7%), четиричленни – 
71005 бр. (12,4%), петчленни – 17340 бр. (3,0%), шестчленни – 4904 бр. (0,9%), 
седемчленни и повече – 2152 бр. (0,4%). 

Средният брой членове в едно домакинство е 2,2 човека. Този показател за страната 
е 2,4 ч. По-ниският показател за общината се дължи на високия дял на едночленните 
домакинства (36,5%), а средно за страната той е 30,7%. Едночленните домакинства 
доминират в общината. Това е в резултат на механичния прираст с цел “осигуряване на 
работа” и тенденцията за отделяне на пълнолетни членове от семейството. 

Анализът показва, че най-висок среден брой на членовете от домакинствата  - 2,6 ч. 
има в районите – Връбница, Кремиковци, Панчарево и Банкя. Най-нисък той е в район 
Студентски – 1,5 човека и район Оборище – 1,9 човека. Средната големина на едно 
домакинство в ромската етническа група е 3,2 ч. Този показател е значително по-висок от 
средното за общината. Това се отнася и за всички домакинства с четири и повече членове. 
Причините за това са както икономически, така и традициите в ромската общност за по-
голямо домакинство. 

Броят на семействата в общината е 350442 бр., от тях семействата с двама членове 
са 164162 бр. (46,8%),  с трима членове – 119736 бр. (34,1%), с четири членове – 61162 бр. 
(17,4%), пет и повече членове  - 5382 бр. (1,6%). 

Средният брой членове в едно семейство е 2,7 чов. Този показател по райони 
варира от 2,6 -2,8. 

 

2.6. Етно – демографска структура на населението 
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Изучаването на населението по етнически състав се извършва по принципа на 
самоопределението и доброволност на отговорите. От възможността да не посочват 
етническата си принадлежност са се възползвали 8,8 % от живеещите в област София 
(столица). От отговорилите на този въпрос с българска етническа група са 96,4%, ромска 
1,6% и турска 0,6%. Не се самоопределят като етнос 0,6% от отговорилите. 

Основна етническа група е българската, която преобладава във всички райони. 

Ромският етнос е втори по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 18 234 души 
според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 1,6%. По райони най-
многочислена е ромската етнос в район Красна поляна – 8474 души (46,3%), Люлин – 3789 
души (20,7%), Връбница - 802 души (4,4%) и Кремиковци – 606 души (3,3%). Символичен 
е техният брой в районите Изгрев (12 души), Оборище (33 души), Лозенец (37 души) и 
Банкя  (41 души) – Вж Приложение 2.6.1 . 

 

2.7. Икономическа активност на населението 
По данни от преброяването на населението на 01.02. 2011 г. се установява, че 

населението в икономически най-активната възраст от 15 – 64 навършени години в 
Столична община е 930723 д. или 72,1% от общото население. Този дял за средно за 
страната е 68,1%. От възрастовата група 15-64 на СО, общо 665 475 д. са икономически 
активни лица (71,5%) и икономически неактивни  265248 д (28,5%). Средно за 
страната това съотношение е 65,3:34,7.  

От групата на икон. активните лица, заетите са 609922 (91,7%), а безработните  
55553 д. (8,3%). За България съотношението е 85,0 %: 15,0%. Това показва, че 
икономическото развитие на общината е по-слабо засегнато като цяло от икономическата 
криза. 

В административните райони на общината делът на икономически активните лица 
на възраст от 15-64 год. варира от 42,4% до 77,9% (виж Приложение 2.7.1). 

С най-висок дял икономически активно население са район Младост - 77,9%, 
Изгрев - 77,1%, Възраждане - 75,2%, Красно село - 76,4%, Триадица - 76,7%. 

С най-нисък дял са район Студентски – 42,4%, Средец – 62,8%, Красна поляна 
67,9%. Ниският дял на район Студентски се дължи на високия дял от населението, което е 
заето във висшето образование. Неактивното население в района е 36501 чов. Останалите 
райони са с леки отклонения от средното ниво на общината – 71,5%. 

Делът на безработните от икономически активните лица в районите e следният: 

o с по-висок дял от средното за общината (8,3%) – р-н Кремиковци - 13,6%, 
Люлин (9,9%), Връбница (9,9%), Красна поляна (9,9%), Нови Искър (9,7%), 
Банкя (9,5%), Студентски (9,4%), Подуене (9,2%) 

o с най-нисък дял на безработните са р-н Изгрев – (6,0%), Лозенец – (6,4%), 
Триадица – (6,7%), Красно село – (6,8%), Младост – (7,1%), Витоша – (7,1%), 
Оборище – (7,0%) 

Изложеното по-горе не дава пълна представа за социалното отражение на 
безработицата, тъй като обхваща само населението от 15-64 г., като осреднена величина. 
Известно е, че има семейства, в които има един или повече работещи членове и други, в 
които въобще няма заето лице. 
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В Столична община са регистрирани общо 350442 семейства, от които главата на 
семейството е икономически активен – 246840 бр. (70,4%) и 103602 (29,6%) –
икономически неактивен. В тази група влизат пенсионери, инвалиди, семейства на учащи 
се и др.  

В Столична община семействата, в които главата на семейството е безработен са 
общо 15073 бр. или 6,1% от групата на икономически активните и 4,3% от общия брой 
семейства в общината. В представеното приложение има данни за семейства от един 
родител (майка или баща) с неженени деца. Такива семейства са в най-тежко състояние. 
Броят им е общо 3380 семейства или 22,4% от всички 15073 семейства, в които главата е 
безработен. От общия брой на семействата  в общината, средно 9,6‰ семейства са от този 
тип, при средно за страната 12,6‰. 

По-високи нива от този показател има в районите – Кремиковци 15,1‰, Надежда – 
13,1‰, Красна поляна – 12,3‰, Възраждане 12,2‰. С по-ниски показатели от средното 
ниво са район Студентски - 5,7‰, Лозенец – 6,4‰, Витоша – 7,2‰, Панчарево – 7,9 ‰. 

В този социален аспект е необходимо да се спомене, че от населението на Столична 
община над 16 г.  (1291591 д.) – общо 101947 ч. са с различна степен на трайно намалена 
работоспособност/ степен на увреждане, както следва: 

• до 50% - 6563 д. (0,8%) 

• от 50-70% (ІІІ група) – 19080 д. (2,3%) 

• от 71- 90% (ІІ група) – 41875 д. (5,0%) 

• над 90% (І група) – 34456 д. (4,2%) 

Броят на заетите лица през 2005 г. е 600100 д., през 2008 г. той нараства на 691541 
д., след което през 2010 г. намалява на 662211 д. (от тях наети лица по трудово и служебно 
правоотношение  - 591280 д.) 

Данните от преброяването на населението през 2011 г. регистрира 609922 д.: заети 
на възраст от 15-64 г. Разликата от 52289 д. показва, че тези работни места се заемат от 
население над 64 г., постоянно живущо в София, ежедневно пътуваща работна сила от 
зоната на влияние на гр. София и друго население временно живущо в общината. Този 
потенциал (52289 д. ) е малко по-нисък от броя на безработните в общината (55553 д.) 

През 2010 г. реално регистрираната заетост от 662211 д. се разпределя по сектори 
на икономиката, както следва: 

І сектор – 4089 д. (0,6%) 
ІІ сектор – 150875 д. (22,8%) 
ІІІ сектор – 507247 д. (76,6%) 
Общо  - 662211 д (100%) 
Първичният сектор е традиционно с нисък дял в секторната структура, поради 

ограничения териториален ресурс. Независимо от това броя на заетите лица се увеличава 
от 0,4% през 2007 г. на 0,6% през 2010 г. 

Вторичният сектор на икономиката през 2007 г. има дял 24,6 %. Намалението през 
2010 г. е резултат на общата стагнация на икономиката. Основните отрасли в сектора са 
преработващата промишленост с 10,5% от всички заети в общината и строителството с 
8,9%. 
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Третичният сектор доминира в общата структура на заетостта през последните 10 
год. В периода 2005 – 2008 год. неговия дял се задържа на ниво 75,5%. През 2010 г. той 
достига 76,6%.  

 
НСИ  - данни от преброяване 2011г. 

Представената по-горе секторна структура на заетите лица през 2010 г е типична за 
териториални структури с население около 1 300 000 д. и център с висока концентрация 
на услуги на национално, регионално и локално ниво. 

Друг показател за икономическата характеристика на работната сила е официално 
регистрираният брой безработни в бюрата по труда. Най-ниско ниво на регистрираните 
безработни лица е през 2008 г. – 7237 д. (2,5%). В следващите години броят на 
безработните започва да нараства. През 2009г. той е 15991 човека (3,9%), а през 2010 
достига 19391 ч.(6,6%) От тях: 
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• безработни с основно и по-ниско образование – 4423 ч. 
• жени – 10724 ч.  
• младежи до 29 г. – 3147 ч. 
• продължително безработни (над 1 год.) – 1643 ч. 
• лица с трайно намалена трудоспособност – 1103 ч. 
• специалисти с висше образование – 5692 ч. 

През 2011 г. средно годишният брой на регистрираните безработни достига 22454 
чов. (5,9%)  (от тях 3262 ч. на възраст до 29 год.). 

Средно годишната работна заплата на наетите лица нараства както следва: 

Столична община                                                           Р. България 
2007 г. – 5141 лв.                                                       2007 г. – 4402 лв. 
2008 г. – 9054 лв.                                                        2008 г. – 5479 лв. 
2010 г. – 10547 лв.                                                     2010 г. -   6540 лв. 
2011 г. -  11249 лв.                                                     2011 г.  -  6727 лв. 
 
 
2.8. Ежедневни трудови и ученически пътувания към районите и 

населените места в столична община.  
(Данните от този раздел са от проучването за ежедневните трудови пътувания към 

Столична община, изпълнено от НЦТР по възлагане от ОП „Софпроект – ОГП”.)  

Огромната концентрация на функции от сферата на материалното производство и 
услугите в Столична община и преди всичко в гр. София, предизвикват значителни 
ежедневни трудови пътувания към Столицата. От зоната му на активно влияние, 
определена с Общия устройствен план делът им е 14 647 д., от агломерационния ареал на 
гр. Перник - 13 679 д. и от други общини на Югозападния регион за планиране – 6 670д..  

През 2011 г. ежедневните трудови пътувания се оценяват на около 35 000 души. 
Този трудов ресурс обогатява пазара на работната сила на Столична община и 
привличането на инвестиции във всички сфери на икономиката. Другият ресурс е 
механичният прираст на населението с цел икономическа заетост. 

Броят на ежедневните трудови мигранти осигурява работна сила за 5,3% от 
работните места в Столична община. Най-голям брой ежедневни трудови пътувания са 
регистрирани от община Перник – 9598 ч., Своге – 3715 ч., Елин Пелин – 3401ч., 
Костинброд – 2887 ч.. Тези общини са непосредствено съседни на Столична община. 

Основните фактори за високия брой ежедневни трудови мигранти е 
незадоволителното икономическо развитие на зоната на влияние на София и добре 
развита транспортна мрежа (пътна и железопътна). Трябва да се очаква, че при 
подобряване на транспортните връзки и скорост на придвижване, броят на ежедневните 
трудови пътувания ще нарасне. Те са фактор и за по-бързо икономическо развитие на 
Столичния териториално – икономически комплекс. Неблагоприятен фактор е, че засега в 
ежедневните транспортни придвижвания доминира превозът с лични моторни превозни 
средства (42,8%). Това  натоварва още повече транспортната система на Столицата и 
особено паркирането. Доколкото този вид ежедневна миграция ще продължи да 
имазначителен размер, изграждането на буферни паркинги на входовете на града и 
осигуряване на удобен, бърз и ефикасен градски транспорт ще реши този проблем до 
голяма степен. 
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Трудовите пътувания от София към общините от зоната на влияние се оценяват на 
4463 д. Те са предимно към съседните общини. 

Учащите лица, които пътуват ежедневно към Столична община са 3419 д. Най-
много пътувания са от общините Костинброд – 483 д., Елин Пелин – 440 д., Перник – 439 
д., Божурище – 306 д. и Своге – 213 д. 

Сумирани трудовите и ученически ежедневни пътувания показват, че около 40000 
ч. допълнително натоварват транспортно-комуникационната и други обслужващи 
системи на общината. Този контингент е едва 3,1% от населението на Столична 
община. В другите големи градове в ЕС от ранга на гр. София този дял е значително 
по-висок. 
     

2.9.   Административен статут на населението  
 
Наред с информацията, представена в част “Демографско развитие”, служба 

“Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) към Столична община, 
всяка година към 15. 03. предоставя данни по населени места за броя на обитателите на 
общината по техния административен статут, както следва: 

- Обитатели по постоянен адрес; 
- Обитатели по настоящ адрес; 
- Обитатели със съвпадащ постоянен и настоящ адрес. 

 
Таблица № 2.9.1.  Характеристика на обитателите на Столична община по 
административен статут (към 15 март) 
№ Показатели Столична община - брой Гр. София - брой 

2007 2010 2013 2007 2010 2013 
1. Обитатели по 

постоянен адрес 
1333892 1369733 1403878 1209832 1241127 1269786 

2. Обитатели по 
настоящ адрес 

381406 1402602 1412115 1249891 1267912 1273017 

 
3. 

Обитатели със 
съвпадащ 
постоянен и 
настоящ адрес 

 
1242128 

 
1251205 

 
1247834 

 
1126589 

 
1133267 

 
1266447 

 
4. 

Жители на СО –
временно живущи 
извън общината 

 
91764 

 
118528 

 
156044 

 
83243 

 
107860 

 
143339 

 
5. 
 

Жители на други 
насел. места 
временно 
обитаващи Стол. 
Общ. 

 
139278 

 
151397 

 
164281 

 
123302 

 
134645 

 
146570 

Източник: Служба “ГРАО” към Столична община (показател.1,2,3) 
 

На таблица № 2.9.1. са представени данни за Столична община – общо и за гр. 
София  за 2007, 2010 и 2013 год. Оценката на броя на общото население по показател №3 
почти съвпада с годишните данни, публикувани от НСИ. Това означава, че те се отнасят 
за постоянното население  на общината. 
 

Показател № 2 представя данни за населението по настоящ адрес, което обитава 
населените места в общината. През 2013 год.  техният брой е 1412115 човека, като от тях 
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1247834 д.  и с постоянен адрес. Разликата от 164281 чов. (показател 2, - т.3 ) може да се 
приеме, че се дължи на временните обитатели на общината, които имат  постоянен адрес в 
други населени места извън административните граници на общината. 

Очевидно тази група обитатели се формира  под влияние на икономически фактори 
и условия, между които и нивото на безработица в различните райони на страната. При 
изравняване на икономическото развитие на районите, броят на тази група ще намалее. 

Аналогичен е случаят и с броя на населението (показател 1) по постоянен адрес – 
1403878 (2013 год.). От тях 156044 д. (показател 4) нямат настоящ адрес в общината. 
Постоянният адрес на определен обитател в болшинството случаи е свързан с наличието 
на жилищна собственост или на родствени връзки по права линия. При стабилизиране на 
икономическото развитие на общината известна част от този потенциал ще се завърне и 
ще повиши броя на постоянното население. Анализът представен по-горе показва, че при 
планиране и прогнозиране на демографското и социалното развитие на общината трябва 
де се използват две характеристики на населението: 

- Постоянно население (бр.) по административен статут (показател 3); 
- Обитатели (бр.), регистрирани по настоящ адрес (показател 2). 

Поради динамиката в броя на обитателите се счита за целесъобразно планирането на 
базовата социална инфраструктура (общинско ниво на обслужване) да се базира на 
броя на постоянното население, а  натоварването на транспортната и инженерната 
инфраструктура - на основата на броя на обитателите, регистрирани по настоящ 
адрес.  

 
3. Икономическо развитие и оценка на икономическата  активност по 

функционално-пространствени системи 

3.1. Обща характеристика на икономическото развитие 
Един от основните макроикономически показатели, характеризиращи нивото и 

състоянието на социално-икономическия комплекс на Столична община е размера на 
брутния вътрешен продукт (БВП). В таблиците по-долу са представени данни за 
неговото нарастване . 

През 2003 г. БВП е общо 10054 млн. лв., а през 2009 г. нараства на 24180 млн. лв. 
Нарастването за целия посочен период е 250,9%. Най-висок годишен ръст  (спрямо  
предшестващата година) е регистриран през 2007 год. - 124,7%. По наша оценка няколко 
фактора оказват положително влияние на посоченото развитие, а именно: 

• Развитие на частния сектор в условията на функциониращо пазарно стопанство; 

• Поканата и присъединяването на страната към Европейския съюз; 

• Създадените атрактивни условия за привличане на чуждестранни инвестиции. 
Таблици 3.1.1. Брутен вътрешен продукт (БВП) на Столична община, 2003-2010 г. 
 
година БВП 

(млн. лв. / 
€) 

Индекс на 
нарастване 
(2003=100
%)  

Верижен индекс на 
нарастване 
(предходна 
година=100% 

БВП на човек 
от 
населението 
(лв.) 

БВП на 1 нает по трудово  и 
служебно правоотношение 

лева индекс на нарастване 
(2003 г. =100% 

2003 10054  100,0 100,0 8368 21312 100,0 
2004 11548  114,9 113,6 9504 23932 112,3 
2005 13259  131,9 113,7 10811 25516 119,7 
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2006 16444  163,6 123,2 13318 28879 135,5 
2007 20586  204,7 124,7 16610 32285 151,5 
2008 24389  242,6 117,7 19558 35316 165,7 
2009 27180  270,3 111,4 21771 37908 177,9 
2010 88320 281,7 104,2 22486 41533 195,9 

Източник: ТСБ – София, 2012 

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност  2009 - 2011 
          
Област София (столица) 
          
Показатели  Мерна единица  2009 2010 2011 

БДС млн. лв. 22937,1 24386,3 26047,7 

БДС по икономически сектори       
    Селско стопанство млн. лв. 49,8 47,2 55,1 

    Индустрия млн. лв. 4943,1 4487,7 4809,2 

    Услуги млн. лв. 17944,3 19851,4 21183,4 

БВП млн. лв. 26698,8 28320,4 30098,0 

БВП на човек  лв. 21386,0 22573,0 23256,0 

Източник: НСИ 2014г.  
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Region (NUTS 2010) 

GDP  2011 

million EUR 

GDP per 
capita 2011, 
EUR 

GDP 2011 

million PPS 

GDP per 
capita 2011, 
PPS 

GDP per 
capita 

2011, PPS, 
EU28=100 

EU28 12 711 918 25 100 12 711 918 25 100 100 

BULGARIA 38 505 5 200 85 803 11 700 47 

Severna i Iztochna Bulgaria 14 426 3 900 32 146 8 600 34 

Severozapaden 2 732 3 200 6 088 7 200 29 

Severen tsentralen 2 999 3 500 6 683 7 800 31 

Severoiztochen 4 089 4 200 9 111 9 400 38 

Yugoiztochen 4 606 4 300 10 264 9 500 38 

Yugozapadna i Yuzhna 
Tsentralna Bulgaria 

24 079 6 700 53 658 14 900 59 

Yugozapaden 18 722 8 800 41 721 19 600 78 

Yuzhen tsentralen 5 357 3 600 11 937 8 100 32 

 
Данни от Евростат за БВП средно за ЕС 28 и по региони в Р България, 2014г. 
СПС (стандарт на покупателна способност) е изкуствена валута, която отчита различията в националните 
ценови равнища. Това позволява смислени сравнения на обема на икономическите показатели за различните 
страни.  
 

 

Въпреки общо забавените темпове на растеж поради глобалната криза, Софийска 
община запазва водещата си позиция на най-динамично развиващата се в България и е 
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сред първите по този показател в ЕС, запазвайки разкрития си потенциал за развитие. 
Спадът за 2009 г. е под 2%, при общо за страната - 5,0%. БВП на човек от населението 
(2009 г.) е 92% от средния за ЕС=27 с тенденция да стигне 100%. 

Среден БВП на ЕС 28 за 2011г. в е 25 068 Евро. БВП на човек от населението на СО 
през 2003 год. е 8368 лв. и достига 22486 лв. през 2010 г. Общото нарастване за периода 
2003-2010 г.  е 14118 лв./чов., независимо от това, че през същия период населението на 
общината се е увеличило с 50860 чов. Най-показателни за икономическото развитие са 
данните за БВП на 1 нает по трудово и служебно правоотношение.  

Независимо от намаляването на броя на наетите лица (виж табл. № 3.1.1.), в края на 
2010 г.  БВП на 1 нает достига 41533 лв.  В сравнение с 2003 г. нарастването е със 195,9%. 
Данните в абсолютни цифри за 2008 и 2009 год. показват известно намаление през 
последната година. Причините за това бяха посочени и по-горе. 

Въпреки икономическата криза, делът на БВП на Столична община в общия обем 
на БВП на страната остава най-висок в сравнение с другите териториални общности. За 
периода 2003-2009 г. той нараства от 28,8% на 39.8% (табл. № 3.1.2.). Това също показва, 
че икономическата криза има по-слабо проявление в Столична община 

 
Таблица № 3.1.2.  Дял на брутния вътрешен продукт на Столична община от общия 
за страната (%) 
Години 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Дял (%) 28,8 29,3 31,0 33,3 36,4 36,6 38,0 

Източник: ТСБ – София, 2012 
Разпределението на брутната добавена стойност (БДС) и приносът на 

икономическите сектори в периода  2003-2009 г. за създаването й е представено в таблица 
№ 3.1.3. За целия период делът на ІІІ сектор (услуги) е най-висок, независимо от 
установените известни колебания през годините. 

 

Таблица №  3.1.3. Структура на брутната добавена стойност на Столична община по 
икономически сектори (%) 
Икономически сектори 2003 2004 2005 2006 2007 2009* 2010 
І. Селско и горско 
стопанство 

0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,19 0,19 

ІІ. Индустрия 28,1 25,6 21,8 19,9 20,4 20,8 18,4 
ІІІ. Услуги 71,3 73,8 77,8 79,7 79,3 79,0 81,4 
Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Източник: ТСБ – София, 2012 

 

Делът на първичния сектор (селско и горско стопанство) в БДС е незначителен и с 
тенденция на намаление (0,6 – 0,2%), независимо че в абсолютни цифри той запазва почти 
едно и също ниво през целия период. В периода 2003-2010 г. вторичният сектор 
(индустрия) проявява тенденция на намаление на дела си в БДС. В абсолютни цифри те 
запазват един и същ размер. Най-жизнен в този сектор през разглеждания период е 
отрасъл “Строителство”. Третичният сектор „Услуги” нараства от 71.3% през 2003 г. на 
81,4% през 2010 г. 
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За икономическото развитие на Столична община най-висок принос имат 
чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор (ЧПИ). На таблица 3.1.4.  са 
представени данни за техния годишен обем чрез натрупване, годишен прираст и делът им 
в общия обем ЧПИ в страната. За периода 2003 - 2010 г.нарастването на ПЧИ е почти 4,7 
пъти. 

 

Таблица № 3.1.4. Чуждестранни преки инвестиции (ЧПИ) в нефинансовия сектор на 
Столична община чрез натрупване и годишен прираст към 31.12. спрямо 
предшестващата година 
 
Години 

ЧПИ чрез 
натрупване (млн.)* 

ЧПИ –годишен 
прираст (млн.)* 

Дял на СО от 
ЧПИ в страната 
(%) 

2003 2647,3 671,7 52,6 
2004 3843,7 1196,4 55,1 
2005 5080,4 1236,7 55,2 
2006 6922,0 1841,6 55,8 
2007 9222,7 3949,4 60,9 
2008 11671,9 2449,2 60,8 
2009 12548,4 873,7 61,4 
2010 12446,8 -101,6 -64,6 
2011 11586 -860,7 -53,5 
Източник:  ТСБ – София, 2012 

* 2003-2006 г. ЧПИ в $; 2007 – 2010 ЧПИ в € 

Област София (столица)  
Придобити дълготрайни материални активи 1 

    
Икономически дейности (А10) 2010 2011 2012 

Общо 6595816 6479445 7796141 

Селско, горско и рибно стопанство 22786 24923 28151 

Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 1241195 1086229 2012665 

Строителство 393868 427955 646587 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и 
пощи; хотелиерство и ресторантьорство  1491448 1780455 2146122 

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 663306 570745 560093 

Финансови и застрахователни дейности 303887 295659 239331 

Операции с недвижими имоти 1390649 1442738 1191927 

Професионални дейности и научни изследвания; административни и 
спомагателни дейности 458709 432722 563482 

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална 
дейност  522647 228911 322867 

Други услуги 107321 189108 84916 

    
1 Вкл. закупуване на земя.    
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Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с 
натрупване към 31.12.  

   
(Хил. евро) 

  2010 2011 2012 

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с 
натрупване към 31.12. 12466818,5 11586556,9 11703507,0 

 
Най-високият годишен прираст от 3949,4 млн. € е през 2007 год., когато страната 

ни бе приета за редовен член на ЕС. След тази година, годишния прираст на ЧПИ започва 
да намалява и през 2009 г. спада до 876,5 млн. €. През 2010 их 2011 г. прираста е 
отрицателен – 101,4 млн. € и – 860,7 млн. €.  Това показва, че икономическата криза се 
отразява много сериозно на този ресурс за развитие на икономиката на общината. През 
целия период делът на Столична община в общия обем на ЧПИ, привлечен в страната, е 
между 52,6% (2003 год.) и 64,6% (2010 г.) и 53,5% (2011 г.) 

Данните показват, че Столична община е най-привлекателната територия за 
чуждестранните инвеститори. В периода на подем на икономиката конкуренцията между 
големите градове в страната за привличане на ЧПИ ще се засили. В този смисъл 
рационално трябва да се използва геостратегическото местоположение на общината, 
развитата транспортна и инженерно-техническата инфраструктура, наличието на нов 
устройствен план, който създава условия за по-голям избор на терени за реализиране на 
инвестиционни инициативи, предлагане на високообразована и квалифицирана работна 
сила и др. 

 

Таблица № 3.1.5. Размер на чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите 
предприятия – общо за страната, Югозападния район и Столична община към 31.12. 
  
Териториални 
единици 

2007 2008 2009 2010 2011 

Общо за 
страната 15167125,4 19185002,9 20441581,2 22114446,3 21644918,0 
Югозападен 
район 10404969,2 12853513 13872872,9 14295496,3 13423894,0 
Столична 
община 9222748,4 11671908,7 12548416,7 12466818,5 11586556,9 

 

3.2. Икономическо развитие по сектори и отрасли 
Приходите от дейността на предприятията, локализирани на територията на 

Столична община по икономически дейности за периода 2003-2010 г. са представени в 
таблица 3.2.1. Данните показват, че през 2003 г. приходите от дейност са общо 37213 
млн.лв., а през 2007 г. нарастват на 85907 млн. лв. Нарастването за периода е 48649 млн. 
лв.  

Таблица № 3.2.1.  Приходи от дейността на предприятията на Столична община   
(млн.лв.) 
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Икономически дейности 2003 2004 2005 2006 2007 2010 
Общо 37213 42351 49899 61646 85907 92663 
Първичен сектор 
Селско, ловно, горско и рибно стопанство 88 76 117 130 187 226 
Вторичен сектор 
Добивна промишленост 41 47 57 60 85 56 
Преработваща промишленост 7319 7974 6665 7084 9023 6796 
Производство и  разпределение на 
електроенергия, газ и вода 

2314 2218 2406 2810 6972 9973 

Строителство 1638 2338 3306 4708 7069 8415 
Третичен сектор 
Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 
стоки за домакинството 

18750 21886 27424 33922 40748 43385 

Хотели и ресторанти 388 420 508 669 867 1064 
Транспорт, складиране и съобщения 2945 3640 4422 5156 9010 5570 
Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 2816 2660 3648 5276 9377 6438 
Образование 29 34 36 52 67 98 
Здравеопазване 332 362 428 438 498 819 
Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 

553 696 881 1341 2004 9808 

Източник: ТСБ – София, 2012 
 

Делът на приходите от дейност на всеки  икономически сектор в началото и в края 
на периода е както следва: 

Таблица № 3.2.2. Дял на приходите от дейност по сектори на икономиката на 
Столична община (%) 

Сектори 2003 г. 2007 г. 2010 г. 
Първичен сектор 0,2 0,2 0,2 
Вторичен сектор 30,4 26,9 27.2 
Третичен сектор 69,4 26,9 72.5 
Общо 100,0 100,0 100,0 
Източник: ТСБ – София, 2012 

Данните показват, че независимо от нарастването на абсолютните цифри (лв.) на 
всички сектори (таблица № 3.2.3.) първичният сектор запазва дела си в общата структура 
на приходите. Вторичният сектор намалява своя дял от 30,4% на 27,2% през 2010 г. Това 
се дължи главно на намалението на приходите в добивната и преработващата 
промишленост. Нарастването на приходите в отрасъл “Строителство” през периода 2003-
2010 г. са значителни и те поддържат дела на сектора в общия размер на приходите на 
предприятията. Третичният сектор доминира в секторната структура на столичната 
икономика. Само два отрасъла имат намаление.  

 
Таблица № 3.2.3. Структура на приходите от дейността на предприятията (%)  

Икономически дейности 2003 2004 2005 2006 2007 2010 
Общо 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Първичен сектор 
Селско, ловно, горско и рибно ст-во 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
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Вторичен сектор 
Добивна промишленост 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Преработваща промишленост 19.7 18.8 13.4 11.5 10.5 7.3 
Производство и разпределение на 
електроенергия, газ и вода 

 
6.2 

 
5.2 

 
4.8 

 
4.5 

 
8.1 

 
10.8 

Строителство 4,4 5,5 6,6 7,6 8,2 9,1 
Третичен сектор (услуги) 
Търговия, ремонт на автомобили, 
лични вещи и стоки за домакинството 

50.4 51.7 55.0 55.0 47.5 46.9 

Хотели и ресторанти 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2 
Транспорт, складиране и съобщения 7.9 8.6 8.9 8.4 10.5 6.6 
Операции с недвижими имоти и 
бизнес услуги 

7.6 6.3 7.3 8.6 10.9 7.0 

Образование 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Здравеопазване 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 
Други дейности, обслужващи  
обществото и личността 

1.5 1.6 1.8 2.2 2.3 10.6 

Източник: ТСБ – София, 2012 
 

Данните за дела на показват, че в посочения период делът на брутната добавена 
стойност (БДС) в общия размер на приходите от дейност на предприятията е около 22%. 
Това означава, че високотехнологичните производства и икономически дейности, 
базирани на знанията, са слабо развити, а те са едни от основните цели в Общинския 
план за развитие до 2013 г., както и в ОПР за периода 2014-2020 г. 

Основните икономически показатели за нефинансовите предприятия за 2010 г. по 
икономически дейности за Столична община са представени в таблица 2.2.5.  
 
Таблица № 3.2.7. Разпределение на нефинасовите предприятия според крайния 
финансов резултат от дейността им за  2010 г. за Столична община 

Предприятия 
Предприятия с 
печалба 

Предприятия със 
загуба 

Предприятия с 
нулев резултат 

Брой общо Брой % Брой % Брой % 
100 575 
  

54 647 
  54.3 

31 872 
  31.7 

14 056 
  

 
14.0 

Източник: ТСБ – София, 2012 
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Таблица № 3.2.5. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по икономически дейности  за област София-град по общини 

Икономически дейности (А21) 
Предприя 
тия 

Произве-
дена 
Продук-
ция1 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за  
дейността Печалба Загуба 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възна-
гражде-
ния ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  лв 
ОБЩО ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД  100 575 44 012 467 92 632 560 85 115 398 90 941 767 5 967 430 4 791 297 662 211 591 280 6 291 664 49 106 838 
a селско, горско и рибно стопанство 455 150 748 225 581 179 983 245 496 14 026 35 384 4 089 3 827 24 436 260 055 
b добивна промишленост 79 44 993 50 238 43 646 84 613 3 983 38 140 702 658 8 264 109 060 
c преработваща промишленост 5 539 5 970 610 6 795 788 6 169 928 6 690 668 493 779 436 408 69 282 65 471 603 291 4 724 612 
d производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 368 3 086 878 9 317 586 9 067 794 8 971 558 381 390 73 334 13 230 13 006 204 188 8 270 764 
e доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци  210 508 419 655 338 531 782 602 305 54 118 7 690 8 903 8 744 85 044 296 422 
f строителство 7 551 6 409 684 8 414 982 7 015 010 8 487 485 531 186 655 840 58 758 54 172 487 310 3 380 154 
g търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 32 609 7 986 364 43 384 627 42 122 348 42 614 296 1 503 972 838 686 173 056 150 234 1 499 659 6 581 929 
h транспорт, складиране и пощи 4 494 4 839 842 5 570 111 4 642 311 5 484 320 289 705 227 222 78 266 74 548 757 703 7 053 468 
i хотелиерство и ресторантьорство 4 685 756 015 1 064 319 916 278 1 107 684 76 180 124 603 34 758 31 690 172 032 1 367 584 
j създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 5 005 5 734 763 6 437 609 5 983 435 6 252 934 805 001 699 628 53 424 48 753 992 176 3 319 165 
l операции с недвижими имоти 7 706 1 415 908 2 440 246 1 367 802 2 926 476 559 928 1 066 238 14 842 10 676 136 954 10 389 501 
m професионални дейности и научни 
изследвания 18 944 3 985 105 4 747 291 3 981 221 4 162 998 940 750 384 937 51 070 37 420 615 378 1 657 647 
n административни и спомагателни 
дейности 3 337 1 351 354 1 526 778 1 347 906 1 501 780 125 730 113 362 52 451 49 916 305 912 785 130 
p образование 1 043 93 192 97 766 93 833 87 919 15 921 7 366 4 001 3 291 26 830 48 529 
q хуманно здравеопазване и социална 
работа 2 741 658 119 819 350 645 531 790 484 49 589 24 992 26 211 23 859 262 369 407 282 
r култура, спорт и развлечения 1 434 876 365 917 801 854 788 767 929 101 297 39 721 9 571 8 604 79 230 358 108 
s други дейности 4 375 144 108 167 149 151 802 162 822 20 875 17 746 9 597 6 411 30 888 97 428 

Източник: ТСБ – София, 2012  

Таблица № 3.2.6. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по групи предприятия според броя 
на заетите за област София-град по общини 
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Област/Община                                     
Групи 
предприятия 

Предприя 
Тия 

Произведена 
продукция1 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи 
за  
дейността 

Печалба Загуба Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи 
за възна-
гражде-
ния 

ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  лв. 
ОБЩО ЗА 
ОБЩИНА 
СТОЛИЧНА 100 575 44 012 467 92 632 560 85 115 398 90 941 767 5 967 430 4 791 297 662 211 591 280 6 291 664 49 106 838 
Микро до 9 заети 91 908 9 117 653 19 905 327 17 285 731 20 719 818 2 100 704 3 010 015 171 663 110 584 913 036 15 389 901 
Малки от 10 до 49 7 031 8 693 470 19 533 630 18 103 081 18 996 632 1 199 069 758 673 137 005 131 847 1 318 573 5 533 930 
Средни от 50 до 
249 1 376 11 386 858 23 719 985 22 278 779 22 880 749 1 199 407 524 604 134 008 131 695 1 560 769 7 630 309 
Големи над 250 260 14 814 486 29 473 618 27 447 807 28 344 568 1 468 250 498 005 219 535 217 154 2 499 286 20 552 698 

Източник: ТСБ – София, 2012 
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В общото икономическо развитие на общината значителен принос имат "микро",  
"малките" и "средни" предприятия (таблица 3.2.8..)  През 2010 година на територията на 
общината са регистрирани 100575 нефинансови предприятия. Според броя на заетите лица 
те де разпределят, както следва:  

Таблица № 3.2.8. Обща  характеристика на микро, малки и средни предприятия на 
Столична община (според броя на заетите лица) 

 
Групи предприятия 

Предприятия Приходи от дейност 
Бр. % % Млн.лв. На 1 зает 

– хил.лв 
Микро до 9 заети 91908 91.4% 21.5% 19905 116 
Малки от 10 до 49 7031 7.0% 21.1% 19534 142 
Средни от 50 до 249 1376 1.4% 25.6% 23718 176 
Големи над 250 260 0.2% 31.8% 29475 134 
ОБЩО 100575 100.0% 100.0% 92632  

Източник: ТСБ – София, 2012 

Сравнявайки делъа на заетите лица и приходите от дейност на отделните групи 
предприятия се оказва, че с най-ниска производителност на труда са микропредприятията 
до 9 души. При МСП делът на приходите от дейност е по-висок от дела на заетите лица. 
Не случайно на тези две групи се обръща по-голямо внимание и е разработена държавна 
стратегия за стимулиране развитието на МСП и са планирани действия в тази насока в 
Общинския план за развитие. Общият устройствен план на град София и Столична 
община създава устройствени условия за това развитие. Във всички производствени зони 
на град София и околоградския район са определени терени за локализация и развитие на 
МСП. 

Трябва да се очаква, че възстановяването на икономиката (вторичен сектор) ще се 
базира на внедряването на нови технологии в производството и по-ефективно система на 
управление, привличане на чуждестранни инвестиции и др. Този процес е в ход. 
Независимо от икономическата криза разходите на предприятията за придобиване на 
дълготрайни материални активи (ДМА)  имат значителен обем.  

Положителен фактор в това направление е, че разходите за научно-изследователска 
дейност през 2009 г. възлизат на 275108 хил.лв., а през 2011 г. – на 350129 хил. лв. В тези 
дейности са заети 12388 чов. Може да се приеме, че развитието на икономика, базирана на 
знанието, е в начална фаза. Град София е може би единствената столица в ЕС, където няма 
изграден и функциониращ високотехнологичен парк, въпреки залагането на тази цел във 
всички  стратегически и  планови документи на регионално и общинско ниво. 

Необходимо е да се обърне внимание на това, че отрасъл „строителство” е най-
малко засегнат от икономическата криза. Основен фактор за това е възможността да се 
усвояват средства от Европейските фондове за развитие (ОП „Регионално развитие”, ОП 
„Транспорт”, ОП „Околна среда”) за изграждане на публичния сектор (разширяване на 
Столичния метрополитен, изграждане на южната дъга на Околовръстния път, развитие на 
транспортната и инженерно-техническа инфраструктура на гр. София, инфраструктура, 
свързана с опазване на околната среда, енергийна ефективност на обществен сграден фонд 
и др.  Средства за реализиране на тези програми освен от Европейските фондове се 
осигуряват от Бюджета на Столична община, чрез собствен инвестиционен ресурс, 
усвояване на кредити с инвестиционно предназначение от чужди банки и чрез публично-
частно партньорство.  

През 2010 г. в отрасъл „строителство” са заети 59000 човека (9.0% от всички заети 
в общината).    
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Столичният териториално-икономически комплекс има и регионално значение и 
стимулира развитието на икономиката в съседните общини. Това най-ясно се проявява в 
общините Елин Пелин, Костинброд, Божурище. Ежедневно от зоната за активно влияние 
на гр. София и извън нея, в предприятията, разположени в Столична община работят 
около 28000 души. През летния строителен сезон работна сила се осигурява от населени 
места в южната част на Югозападния район.  

  
3.3. Туризъм 
 
Туристическите ресурси, с които разполага Столична община към 2011 г. 

продължават да се оценяват като добър потенциал за развитие на икономиката й. 
Туристическият потенциал,  наличните  туристически ресурси заедно с политика в 
туристическия сектор са един от основните фактори за утвърждаването на София и 
прилежащите към столичния град територии в утвърдена и перспективна туристическа 
дестинация. За реализацията на тази стратегическа цел принос имат както държавните и 
общински институции, не правителствения сектор, така и частния туристически бизнес.  
 След 2006 г. за развитието на туризма са предприети следните конкретни  
действия:  

− Изготвена е  “Стратегия за развитие на туризма в Столична община” 
(финансирана по ОП “Регионално развитие”), в която са дефинирани и са 
формулирани стратегическите цели и приоритети на туристическия сектор; 

− Създадено е Общинско предприятие “Туристическо обслужване”, което наред 
с оперативните си функции, осъществява и координацията на Столична 
община с туристическия бранш; 

− С цел по-пълното използване на наличните туристически ресурси и 
разширяване на техния обхват (новооткрити археологически паметници, 
наличието на голям брой манастири и църкви с исторически качества и др.) са 
основанията за реализация на конкретни проекти, свързани с развитието на 
познавателния и поклонническия  - основно православен туризъм на 
територията Столична община (проект “Софийска Света гора”); 

− Насочване на вниманието към  усвояване потенциалите на ПП “Витоша” за 
развитие на зимни спортове и на планински туризъм (обоснована идея за 
изработване на  Концепция „Витоша 2020”,  в която да се представят 
стратегическите насоки и за развитие на туризма в планината Витоша). 

 
Инфраструктура на туризма. В периода след 2007 г. настъпиха определени 

изменения в основната туристическа инфраструктура. През  2007 и 2008 г. и частично в 
периода  2009 -  2011 г. са инвестирани значителни средства в изграждане на нови 
средства за подслон и средства за настаняване на територията на общината.  Този 
инвестиционен процес е с по-слабо проявление след 2009 г., което е резултат от 
световната икономическа криза.  

Официалната статистическа информация за туризма, която се предоставя от НСИ 
включва средства за подслон (СП) и места за настаняване (МН) с капацитет над 10 легла. 
Данни за всички обекти в сферата на туризма, които са категоризирани, т.е. и с капацитет 
под 10 легла, както и за заведенията за хранене и заведенията за развлечения се съдържат 
в информационната система на ОП „Туристическо обслужване” на Столична община. 

Динамиката в броя на средствата за подслон и местата за настаняване по данни на 
НСИ (с над 10 легла) и капацитета им (брой легла)  за периода 2007 -2011 г. е представена 
в таблица № 3.3.1. 
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Таблица № 3.3.1. Промени в броя на средствата за подслон и местата за настаняване 
(с над 10 легла) и броя на леглата, функциониращи в периода 2007 -2011 г. на 
територията на Столична община  
Показатели 2007 г.    2008 г.    2009 г. 2011 г. 
1. Средства за подслон и места за настаняване  
-  бр. Всичко 

102 149 124 121 

     в  т.ч.  с 3 и повече звезди         *    71                                                                                                         79  
2. Легла в средства за подслон и места за 
настаняване  -  бр. всичко 

12378 13822 13482 12548 

      в т.ч. в средства за подслон с 3 и       
      повече звезди 

 
* 

 
11348 

 
10776 

 
* 

Източник: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р. България.2007-
2011 г. 
                   НСИ. Текуща статистика. Туризъм. 2011 г. 
                  *  Няма данни 
 

Реално броят и капацитетът на разглежданата основна част от туристическата 
инфраструктура на територията на Столична община е по-голям, тъй като част от нея е с 
капацитет под 10 легла. Такива са редица малки семейни хотели, пансиони, самостоятелни 
стаи и други, които са от по-ниска категория – 3 и по-малко звезди. Данните от 
информационната система на ОП „Туристическо обслужване” (таблица 3.3.2.) също 
показват определена динамика в броя и капацитета на  средствата за подслон (СП) и 
местата за настаняване (МН), които са категоризирани към м. октомври 2011 г. показва 
следната структура (без оглед на броя на леглата в тях):   

 
Таблица № 3.3.2. Промени в броя и  капацитета на легловата база на средствата за 
подслон  (СП) и  на местата за настаняване (МН)  на територията на Столична община, 
по категория на същите към 2010 и 2011 година 
Категория 
(бр. Звезди) 

Брой обекти брой стаи брой легла 
2010 г. 2011г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

***** 9 8 1 470 1 385 2 242 2 006 
**** 31 32 3 044 3 181 5 374 5 609 
*** 58 56 2 001 2 039 3 269 3 305 
** 105 92 1 354 1 273 2 550 2 324 
* 111 144 1 250 1 375 2 276 2 574 
Общо 314 332 9 119 9 253 15 711 15 818 
Източник:  София, туризъм в цифри. ОП „Туристическо обслужване” С.2012 г. 

За последните две години от анализирания период се наблюдава незначително 
намаляване в броя и капацитета  на обектите с 5 звезди, което е за сметка на тези с по-
ниска категория – основно с 1 звезда. В периода 2009 – 2011 г. се отчита  по- значимо 
увеличение в легловата база с категория 1 звезда (с 37%), следвана от тази с категория 4 
звезди (с над 8%). Друга особеност на хотелите в Столична община, е че основната част от 
този тип средства за подслон са самостоятелни обекти. Хотелските вериги в Столична 
община, включват малък брой хотели. Регистрираните като хотелски вериги са само 9, а 
броят на включените в тях хотели е 14 (или само около 1% от общия брой на хотелите). В 
хотелските вериги са включени хотели с по-голям капацитет (брой стаи и брой легла) и те 
са от по-високите звездни категории. С повече от 1 хотел на територията на Столична 
община са само 2 хотелски вериги - Best Westerп (4 хотела) и  FPI Hotels  (3 хотела) 

В условията на икономическата криза, намаляването на броя на средствата за 
подслон (с капацитет над 10 легла)  и съответно на леглата в 2009 г. в сравнение с 2008 г. е 
за сметка на  по-малкия брой функциониращи през 2009 г. нискокатегорийни обекти (с  2 
и 3 звезди). Само за една година техният брой е спаднал от 163 на 148 броя, т.е. 15 обекта 
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са престанали да функционират през 2011 г. Същевременно броят на леглата във 
функциониращите през 2011 г. нискокатегорийни обекти (1 звезда)  бележи увеличение  – 
от 2276 бр. (2010 г.) на 2574 бр. (2011 г.). За разглежданите две години са престанали да 
функционират малки хотели, малки пансиони и други средства за подслон и места за 
настаняване (с 2 и 3 звезди)  с малък капацитет – под 10 легла. 

През последните четири години привлекателни за инвестиране в туристическия 
бизнес и изграждане на нови средства за подслон  (основно хотели от по-висока категория  
- 4 и 5 звезди) са централните части на столичния град и някои от входно-изходните 
транспортно-комуникационни трасета („Цариградско шосе”, бул. „Цар Борис ІІІ”,  бул. 
„Брюксел” – в района на летище София” и др.). Прави впечатление все още слабо 
изразения инвестиционен интерес за инвестиране в нова леглова база в Природен парк 
„Витоша”(в съответствие с Плана за управление на парка). Преодоляването на този 
недостатък е обект на  внимание в предложения от група съветници от Столичния 
общински съвет „Доклад за състоянието и изготвяне на стратегия за развитието на 
туризма в ПП „Витоша”. В този документ  за комплексното използване на потенциалите 
и ресурсите на ПП „Витоша” се предлагат и мероприятия и дейности, свързани с развитие 
на: 

- туристическите дейности на територията на планината; 
- съществуващите спортно-атракционни дейности на територията на парка. 

Наличната статистическа информация за сферата на туризма на територията на 
Столична община през кризисните 2008 - 2011 г. показва, че дейността на 
висококатегорийните средства за подслон (4 и 5 звездни хотели) е запазена.  През 2011 г. 
са функционирали по-голям брой средства за подслон от високите категории, в сравнение 
с 2008 г.     

Представа за състоянието на туризма дават икономическите характеристики на 
отрасъла, изразени чрез показатели като „брой легладенонощия”, „реализирани нощувки”, 
„пренощували лица” и „приходи от нощувки”. Тези показатели характеризират дейността 
на основната част от инфраструктурата на туризма – средствата за подслон и местата за 
настаняване. Промените в количествените параметри на посочените показатели за 
последните три години, за които има статистическа информация от НСИ,  са отразени чрез 
данните в таблица № 3.3.3.  

 
 Таблица № 3.3.3. Промени в икономическата дейност на средствата за подслон и 
местата за настаняване, функциониращи на територията на Столична община за 
периода  2007 - 2011 г.* 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г. 
1. Легладенонощия (брой) 4 381 961 4646594 4657229 4326987 
2. Реализирани нощувки (брой) 1 354 926 1434317 1139249 1173064 
3. Пренощували лица (брой) 735 486 772649 637690 685954 
4. Приходи от нощувки (хил. лв.) 115 941,5 123851,0 98246,1 94149,8 

 
Източник: НСИ. Текуща статистика. Туризъм.2007- 2011 г. 
* Данните са за обекти с капацитет над 10 легла 
 

В условията на продължаващата след 2009 г. икономическа криза в сферата на 
туризма засегнати са били по-голямата част от хотелите на територията на общината. Все 
пак, кризата в сферата на туризма в Столична община е с относително по-слабо 
проявлениe и към 2012г. вече е установена тенденция към растеж.  

По категорията на средствата за подслон и на местата за настаняване с най-голям 
дял в броя на нощувките са висококатегорийните обекти (4 и 5 звезди).  На тях се падат 
общо 65%  от всички реализирани нощувки на територията на Столична община. От ниско 
категорийните средства за подслон и места за настаняване (2 звезди ) се падат само 8% от  
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реализираните нощувки. Това личи от данните за класацията на хотелите, в които са 
реализирани най-голям брой нощувки, показани в таблица №.3.3.4. 

 
Таблица № 3.3.4.Класация на хотелите в Столична община, реализирали най-голям 
брой нощувки за периода 2009 -2010 г. 
                              Хотел Катего 

рия 
Брой  
Легла 

        Брой нощувки 
2009 г. 2010 г. 

"Дедеман  София Хотел Принцес" 4 1087 77 787 74 968 
"Кемпински-Зографски" 5 820 55 475 63 131 
"Хилтьн" 5 271 51 792 55 346 
"Шератон" 5 288 35 900 45 602 
"Радисън" 5 250 27 562 31 759 
Източник: Информационна система на ОП „Туристическо обслужване” – Столична 
община. 2010 г.  
 

Като цяло, данните на ОП „Туристическо обслужване” за общия брой реализирани 
нощувки показват трайна тендинция към нарастване, илюстрирана в Приложение 3.3.3.1. 
 
Друг показател, характеризиращ развитието на туристическия сектор в Столична община 
е средният престой на туристите. Данните по показател реализирани нощувки, 
съпоставени с данните по друг икономически показател - пренощували лица показват 
намаляване на средния престой на 1 турист.  

Друг важен елемент на туристическата инфраструктура са заведенията за хранене 
и развлечения. По данни на ОП “Туристическо обслужване” към 2011 г. мрежата от този 
тип обслужващи обекти включва: 

- ресторанти – 921 бр. с общ капацитет 100215 места на открито и закрито; 
- заведения за бързо обслужване – 1434 бр. и общ капацитет – 15258 места; 
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- питейни заведения – 1204 бр. и общ капацитет – 57353 места; 
- кафе - сладкарници – 1245 бр. и общ капацитет – 56647 места;  
- барове – 322 бр. и общ капацитет – 26059 места 

 
За периода 2009 -2011 г. се наблюдава тенденция на нарастване на броя на  

заведенията за хранене и развлечения. При различните видове обекти това нарастване е от 
около 26% (ресторанти) до малко над 50% (заведенията за бързо хранене). По отношение 
на категорията на заведенията за хранене и развлечение с най-висок относителен дял са 
тези с 1 звезда..  

През следващия програмен период (2014-2020 г.) вниманието следва да бъде 
насочено към развитие на конкурентоспособен туристически сектор, базиран основно на 
конгресния, културно-историческия, медицински и природен туризъм. Инвестиционните 
действия следва да отчитат и потребността от изграждане на инфраструктура за 
туристически атракции, която в момента е твърде недостатъчна в Столична община и 
конкретно в гр. София. 
 
 
 

3.4. Социален сервиз и социална инфраструктура  
Анализът на състоянието и на развитието на бюджетните услуги в плановия период 

2007-2013 г. на територията на Столична община показва, че редица мерки, свързани с 
реализацията на стратегическите цели вече успешно са осъществени, между които 
финансовата децентрализация в сферата на образованието и въвеждане на делегирани 
бюджети, акредитацията на лечебните заведения и подобряване финансирането на 
болничната помощ, интеграцията на лицата в неравностойно положение и др.  

Социално-икономическото развитие на Столична община и реализирането на 
стратегическите цели на развитие, заложени в Общинския план за развитие до 2013 г. е 
пряко свързано с финансовия потенциал на общината. Този потенциал се формира от 
приходите по бюджета от данъци и такси, средства от Общинския приватизационен фонд 
(СОПФ), субсидии от Републиканския бюджет, средства по Оперативните програми и др. 
фондове на Европейския съюз, както и от целеви банкови кредити, разгледани обстойно в 
част 14 на Целевия и проблемен анализ. 

В допълнение на Общинския план за развитие – 2007-2013 г. в СО са приети 
стратегически документи, касаещи социалните услуги, подпомагането на хората с 
увреждания и възрастните хора, културата и др. Важна особеност на тези стратегически и 
планови документи е това, че те имат водещо място в системата за управление на 
общината и отчитат приоритетите и целите, заложени в Общинския план за развитие – 
2007-2013 г.  

Образователната система в Столична община е един от динамично променящите се 
елементи на социалната сфера. Параметрите на образователната инфраструктура в гр. 
София са функция от броя на лицата (контингентите) в съответната възраст – от 3 до 6 
годишна възраст (предучилищно обучение), от 7 до 14 години (основно образование) и от 
15 до 18 години (средно общо, профилирано и професионално образование). По данни от 
преброяването на населението през 2011 г., контингентът от деца, подлежащи на 
предучилищно обучение в ОДЗ и ЦДГ възлиза на 44446 д, на лицата подлежащи на 
основно образование – 75632, а на тези – за средно образование – 29901 д.  

Изградената инфраструктура на предучилищното обучение на територията на 
Столична община включва общо 238 обекта (ОДЗ и ЦДГ, вкл. и такива от частния сектор). 
Капацитетът им е 32388 места, а броят на обхванатите в тях деца – 37420 деца, 
разпределени в 1476 групи. Средната пълняемост на 1 група е 25,3 деца. В гр. София само 
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мрежата от общински заведения за предучилищно обучение включва 175 бр. от които 32 – 
ОДЗ, 138 ЦДГ и 5 специализирани (санаториални, логопедически и др.) детски градини. В 
частния сектор в гр. София са разкрити 42 частни детски градини. Броят на децата 
обхванати в детските заведения е 37420 (в т.ч. и тези в частните детски градини). Този 
брой, отнесен към контингента от деца във възрастовия контингент от 3 до 6 годишна 
възраст – 44446 д. показва, че е налице обхват на децата от 84,2%.  

Като резултат от нарастване на контингента от деца във възрастовата група от 3 до 
6 годишна възраст и все още непреодолените последици от намаляване на капацитета на 
съществуващите детски градини възниква проблем с обхвата на децата в заведенията за 
предучилищно обучение. В инвестиционната програма на СО е заложено през 2011 г. да 
бъде завършено строителството на нови детски градини, стартирало през 2009 г. 
Разширеният капацитет на детските заведения ще улесни реализацията на изискването за 
започване на образованието в подготвителните групи от 5 годишна възраст. 

Мрежата от всички видове и степени на общообразователните училища (основни, 
СОУ и профилирани) в СО през учебната 2010/2011 година обхваща 236 училища, от 
които 48 в частния сектор. От всичките общообразователни училища в Столична община 
195 (вкл. и частни) се намират на територията на гр. София. В София са концентрирани 
почти половината от всички профилирани училища в сферата на културата в страната - 
древни езици и култури; изящни изкуства; хореография; музикално изкуство; приложни 
изкуства и др. Те са с държавна издръжка и със статут на „национални училища”. Към 
профилираните училища са и езиковите гимназии, 2-те природо-математически гимназии 
и спортните училища.  

През 2010/2011 учебна година броят на класните стаи (общо в обществения и 
частния сектор) е 5274. Съпоставката им с броя на формираните паралелки (4903) е 
критерии за добър стандарт по отношение на осигуреността на подсистемата с учебна база 
– на всяка паралелка е осигурена класна стая.  

През учебната 2010/2011 година в общообразователните училища са обучавани 
101619 ученика, при 110408 ученика през учебната 2006/2007 година. Причините за това 
са основно с демографски характер. Основната част от учениците (97,5%) се учат в 
общинските общообразователните училища. В частните общообразователни училища са 
обхваната 2642 ученика, или 2,5% от общия им брой 

Мрежата от общообразователни училища покрива цялата територия на града. 
Териториалната диференциация на общообразователните училища по административни 
райони, и части от административни райони в границите на гр. София показва, че броят 
им варира от 2-3 училища (райони Студентски и Изгрев) до 10 - 13 училища (райони 
Възраждане, Подуяне, Младост, Люлин). В някои от периферните райони са разкрити и 
функционират СОУ (І – ХІІ клас) с по-голям капацитет от 1000 ученика (18 СОУ „Уилям 
Гладстон”, СОУ „Кл. Охридски”, 31 СУЧЕМ „Ив. Вазов” - с по около 1700 ученика, 81 
СОУ „В. Юго” с 1200 ученика и др.). Инфраструктура на общото образование не е 
изградена в квартали като „Малинова долина” и „Манастирски ливади”, които са с 
изграден жилищен фонд и голям брой обитатели.  

Друга особеност в териториалната организация на общообразователната училищна 
мрежа е, че голяма част от основните, по-малки по капацитет училища са разположени в 
административните райони, обхващащи ЦГЧ. В район Възраждане от общо 7 
общообразователни училища 4 са основни, в район Сердика от общо 7 общообразователни 
училища – 5 са основни, в район Лозенец от общо 6 общообразователни училища – 4 са 
основни. Обратна тенденция в училищната мрежа се наблюдава в периферните райони, 
където преобладават СОУ. В район Младост от общо 13 училища 10 са СОУ, в район 
Надежда от общо 9 училища 5 са СОУ в район Студентски и двете училища са СОУ. 
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Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални гимназии 
и професионални колежи с прием след VІІ и VІІІ клас. Мрежата от професионални 
училища обхваща общо 46 обекта. От тях 43 професионални училища се намират в гр. 
София. От всички професионални училища 29 са в частния сектор. В професионалните 
училища през учебната 2010/2011 г. се обучават общо 18472 ученика, от които 13318 
(72,1%) се обучават в училища, финансирани от държавата. В професионалните гимназии 
и колежи с прием след VІІІ клас се обучават около 20-25% от учащите се в средното 
образование в гр. София.                                                             

Въпреки големия брой на частните професионални училища, частният сектор 
изпитва трудности в осигуряване на нужната инфраструктура (учебна база), недостатъчно 
държавно финансово подпомагане и др. Това е причината в съществуващите 29 частни 
професионални училища да се обучават само 5154 ученика, което е около 27,9% от всички 
ученици в професионалните училища в гр. София 

Профилирането (специализацията в съответните професионални направления) на 
професионалните училища отчита структурата на столичната икономика, като все по-
голям става броят на професионалните училища, подготвящи кадри за третичния сектор – 
в сферата на финансите и банковото дело, туризма, търговията, транспорта, съобщенията 
и др. Почти всяко второ частно професионално училище е профилирано в посочените 
отрасли на третичния сектор.  

София е най-старият университетски център в страната. Тук се намират 20 от 
общо 44 акредитирани университети и висши училища (без колежите) в страната. В тях 
през учебната 2010/2011 година се обучават 104 869 студенти, което е 41,0 % от всички 
студенти в България. Частните университети и висши училища в гр. София са 4 бр.  

В териториален аспект, ВУ са разположени на територията на административни 
райони Средец, Триадица, Оборище, Лозенец, Студентски и Младост. Високата 
концентрация на висши училища дава основание да се очертаят две зони. Едната включва 
ЦГЧ (части от райони Триадица, Средец и Оборище) и втората – Студентски град и части 
от район Студентски.  

Основните проблеми в сферата на образованието са свързани преди всичко с 
обхвата на децата в детските заведения на гр. София, задължителното обхващане на деца в 
подготвителни форми на 5 годишна възраст през следващите години, обхватът на 
ромското население, и ранното им отпадане, намаляване дела на преждевременно 
напусналите и увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно 
образование. Тревожен е фактът, че 48% от запитаните деца на възраст 12-16 г. не искат 
да се връщат в училище.  

Политиката по здравеопазването е насочена към подобряване на организацията на 
лечебната дейност в държавните, общинските и частните лечебни заведения, рационално 
използване на разполагаемите финансови и материални ресурси, превантивни действия по 
профилактика на социално значими заболявания на населението и др. Важен момент в 
провежданата политика е  преструктурирането на болничната лечебна помощ, като целта е 
да се намали престоя в болниците, като се засили профилактиката и дейността по 
рехабилитацията и долекуването. Не са предоставени данни относно състоянието на 
здравната инфраструктура, в т.ч. общинска, към края на плановия период, както и за 
направеното в това отношение през 2007 – 2013г. (саниране, модернизация, оборудване и 
др.п.).  

Към 2010 г. от масово срещаните заразни болести като коклюш, скарлатина и др. 
заболелите на 100 000 д. в Столична община са значително над средните за страната. 
Подобно е положението и при активната туберкулоза. Регистрираните през 2009 г. случаи 
на 100 000 д. от населението на Столична община са 131,8 случая, от които 31,9 
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новооткрити, при средни за страната показатели съответно 109,4. През последните 4 
години броят на заболелите от злокачествените новообразувания в Столична община на 
100 000 души е 3952,9 при 3453,8 случая средно за страната. Лицата с психически 
отклонения в СО съставляват един значителен контингент. При други болести, 
заболеваемостта на населението на Столична община е значително по-ниска от средната 
за страната. Такива са дизентерията, острият вирусен хепатит, психиатричните и други 
заболявания.  

Изследвани са лекарските здравни практики (индивидуални и групови) за първична 
и специализирана доболнична лечебна помощ на територията на СО. Броят им е както 
следва: лекари в първичната доболнична здравна помощ (лични лекари) - 877д.; лекари в 
специализираната доболнична здравна помощ – 754 д.; стоматолози в първичната 
доболнична помощ – 1379 д. 

През 2010 г. на територията на Столична община са функционирали общо 40 ДКЦ. 
От тях 36 са в гр. София. От всичките 40 ДКЦ, 27 са общински. Броят на медицинските 
центрове е 92, на стоматологичните центрове - 19, а на медико-стоматологичните – 15. 
Стоматологичните практики в Столична община са 1254, а само на територията на гр. 
София - 1198.  

Териториалната организация на ДКЦ показва, че те са разпределени относително 
равномерно в границите на гр. София. Тя отчита устройствените изисквания за 
териториален достъп в зависимост от действащите в миналото нормативи за оптимален 
контингент от обслужвано население и на изискванията за райониране. Във всеки от 
административните райони в границите на града, има поне по 1 ДКЦ. В 
административните столични райони с по-голяма територия и население броят на ДКЦ е 
повече от един. В райони Младост, Люлин, Триадица, Лозенец има по 3 ДКЦ, а в 
централните административни райони, в които е концентрирана основната част от 
болничната лечебна инфраструктура – Оборище и Средец – броят на диагностично-
консултативните центрове е съответно 3 и 4. Към по-големите частни болници - МБАЛ 
„Токуда” (район Лозенец) и МБАЛ „Доверие” (район Слатина), както и към някои от по-
малките такива – СХБАЛ „Красимира” (район Средец) , МБАЛ „Вита” (Оборище) и др. 
също са разкрити ДКЦ.  

През последните 10 години броят на болничните заведения (заедно  със 
специализираните лечебни заведения за болнична помощ) на територията на Столична 
община бележи нарастване – от 43 на 54 бр. От тях на територията на гр. София се 
намират 51 болнични лечебни заведения. След 2000 г. в София влязоха в експлоатация 18 
нови частни болнични заведения, от които с най-голям капацитет е “Токуда Болница 
София” АД (с 1000 легла), МБАЛ “Доверие”АД (50 легла) и др. Обратна е тенденцията в 
броя на болничните легла. През 2010 г. същият е 8995 бр. (без тези в трите ведомствени 
болници – ВВМА, МИ на МВР и Транспортна болница), от които в частния сектор 1180 
бр. Това е с 4556 легла по-малко в сравнение с 2000 г. - 13551 бр. 

По-значително преструктуриране на легловата база е реализирано в следните по-
големи болници: МБАЛ “Александровска” ЕАД – от 1340 легла (1999 г.) на 1100 легла 
(2006 г.); МБАЛСМ "Н.И.Пирогов” ЕАД – от 1060 легла (1999 г.) на 795 легла (2006 г.); 
УМБАЛ “Царица Йоана” ЕАД – от 613 легла (1999 г.) на 490 легла (2006 г.) и т.н. 
Причината за намаляване капацитета на болничната инфраструктура е процесът на 
преструктуриране в болничния сектор на Столична община. Целта е да се използва по-
ефективно наличната лечебната болнична база чрез намаляване на средния престой на 1 
болен в рамките на 5-7 дни, увеличаване оборота на ползване на болничните легла и т.н. 
Поради нарастване на броя на населението на СО осигуреността на 1000 д. от населението 
през 2011 г. е 7,0 легла, при 11,1 легла в 2000 г. По този показател Столична община е 
малко над средния за страната и за европейските страни, което е резултат от наличието на 
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голям брой специализирани болници и здравни центрове с регионални и национални 
обслужващи функции. 

Локализацията на инфраструктурата на болничната лечебна помощ на територията 
на Столична община показва, че извън чертите на гр. София (в административни райони 
Банкя, Кремиковци, Нови Искър и Панчарево) са разположени само специализирани 
болници за рехабилитация и долекуване. Те са общински и държавни. Частният сектор не 
проявява инвестиционен интерес към този тип болнични лечебни заведения.  

Разпределението на останалите болници (МБАЛ и СБАЛ и на специализираните 
центрове – бивши диспансери) е неравномерно по територията на гр. София. Без болнични 
заведения са само райони Връбница, Надежда и Искър. Вариационният размах в броя на 
болниците, разположени на територията на останалите 17 столични района варира от 1 
болнично заведение (райони Илинден, Искър, Изгрев, Слатина, Люлин) до 4 болници 
(район Красно село) и 13 болници - район Триадица. 

Териториалната организация на ДКЦ показва, че те са разпределени относително 
равномерно в границите на гр. София и отчита устройствените изисквания за 
териториален достъп в зависимост от действащите в миналото нормативи за оптимален 
контингент от обслужвано население и на изискванията за тяхното райониране. 

Концентрацията на здравна инфраструктура в гр. София показва формиране на 
Специализиран здравен център в района на Медицинския университет. Той е с обща 
инженерна инфраструктура и обща планировъчна схема. Управлението на здравните 
обекти (без Военно-медицинска академия) се осъществява от МЗ. Освен него, на 
територията на града са оформени няколко зони с концентрация на здравни заведения. – в 
района на Централна гара, в района на Горна баня и в района на Ловния парк. 

Един от съществените проблеми на болничното обслужване на територията на 
Столична община и гр. София, който е с функционален характер (типичен за здравната 
система като цяло) е свързан с преплитането на чистата болнична лечебна функция с 
продължително възстановяване (рехабилитация), грижи за терминални пациенти и др., 
удължаващи средния престой в болничните заведения. Нетипичните за болничното 
обслужване дейности много бавно се извеждат от болничните структури и се насочват към 
специално разкрити за целта заведения за медико-социални грижи като хосписи и 
заведения за продължителна рехабилитация. 

Втори проблем, който е и с устройствен характер е свързан с прекомерната 
концентрация на болнични заведения в централните части на гр. София. В два от 
административните райони (Красно село и Триадица) са разположени 20 болници. 
Съществуващият специализиран център в сферата на здравеопазването (формиран на 
базата на Александровска болница и другите болници – изпълняващи и функции на 
университетски клиники) продължава да „обраства” с нови малки по капацитет частни 
болници. Не всички новопостроени частни болници са осигурени с добър транспортно-
комуникационен достъп, с необходимите зелени площи на 1 легло и не отговарят на 
устройствените показатели.  

Не е решен окончателно и проблемът с кадровото осигуряване и 
децентрализацията на звената за бърза и неотложна медицинска помощ.  

 

Политиката в сферата на културата, провеждана от оторизираните органи се 
осъществява в съответствие с действащите стратегически, програмни и нормативни 
документи. Основните акценти са свързани с поддържането, разширяването, 
промоцирането на дейности, които имат отношение към културните функции на 
столичния град. Общинската администрация провежда политика за деконцентрация на 
културните прояви, като ги залага в ежегодно разработваните културни календари за 
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столицата. Освен чрез културните институции, които се финансират от общинския 
бюджет (4-те общински дома на културата, общинските театри и др.) в общинските 
календари като места за провеждане на определени прояви се използва и материалната 
база на общинските детски заведения, на училищата, читалищата и университетите. 

Акцент в политиката имат социално уязвимите, хората в неравностойно 
положение. В някои от културните прояви тези групи от населението на София се 
привличат не само като ползватели на културния продукт, а и за директно участие в 
културните мероприятия. Друг акцент в провежданата политика е оптимизиране на 
мрежата от културни институции. Този процес се реализира в сферата на театралната 
дейност с цел по-ефективно използване на финансовите ресурси за издръжка. 

Комплексът от културни дейности, развити на територията на Столична община се 
реализира основно в публичния (държавен и общински) и се допълва от частния сектор, 
който навлиза по-осезаемо както в кино дейността, така и в театралната дейност. 

В гр. София е развит пълният спектър от дейности в областта на културата – 
театрална, музейна, кинодейност, библиотечна, изобразителни изкуства, комплексна 
читалищна дейност и др. За целта е изградена съответната инфраструктура. В столичния 
град се реализират културни дейности с елитарен и с масов характер. Част от 
инфраструктурните обекти в областта на културата са с национален и регионален 
характер, а друга част – със значение за града. През последните две десетилетия 
осъществиха промени както в характера на културните прояви, така и в инфраструктурата. 

Театралната дейност е добре представена в гр. София. Броят на театрите 
нараства, което е за сметка на създаването на нови театри по линия на частната 
инициатива, но част от тях са без собствена база. От общо 9 частни театъра със собствени 
сцени са само 4 театъра. Териториалното разположение на театрите, показва, че е налице 
висока концентрация на тези културни обекти в централната част на гр. София. От общо 
21 театъра, (в т.ч. и частни) 16 са на територията на район Средец и 5 - в район Оборище. 
Причините за това са, че някои от тях са емблематични за столичния град (Националния 
театър „Иван Вазов” и „Националната опера и балет”) и мястото им е в центъра на града, и 
втората причина е свързана с историческата обусловеност.  

Кинодейността е с най-сериозни промени в съществуващата инфраструктура. 
Добре развитата през 90-те години на миналия век киномрежа в гр. София, днес е силно 
редуцирана. Броят на кинотеатрите е намалял повече от три пъти. През 2010 г. 
киномрежата на гр. София включва само 12 кина. От старите киносалони (31 бр. през 2000 
г.) са останали само тези на филмотечно кино „Одеон”, на кино „Влайкова” и на Дома на 
киното. През последните 10 години на мястото на ликвидираните по различни причини 
кина са разкрити 9 нови модерни киносалона от типа на кинокомплексите. Това са „Арена 
– изток” в район Младост, „Арена – запад” в район Люлин, „Арена The Mall”, както и 
киносалоните в новите търговски центрове. Макар и с по-ограничен брой обекти в 
киномрежата на София, капацитетът им като кинозали и брой места не е редуциран 
съществено. За периода 2005-2010 г. броят на местата в кината е намалял от 18810 – на 
17303, при 8 киносалона по-малко. Териториалното разположение на киномрежата (при 
по-малък брой кина) към 2010 г. е относително по-равномерно разпределена в градската 
територия. Високата концентрация на кина в централната градска част вече не се 
наблюдава. 

Музейната дейност се осъществява в голям брой музейни обекти (общо 30 музея), 
сред които преобладават специализираните музеи - 22 бр. Сред тях с национално значение 
са Националният исторически музей, Археологическият музей, Етнографският музей, 
Националният природо-научен музей, Националният военно-исторически музей и др. 
Музеите, освен като обекти с културни функции, следва да бъдат оценявани и като 
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туристически ресурс. През последните години не са настъпили съществени промени в 
териториалната организация на музейната мрежа. 

Инфраструктурата на обектите за култура, които са общинска собственост не се 
променя съществено. Столична община финансира дейността на 4 комплексни дома на 
културата (“Средец”, “Кр. Село”, “Надежда” и “Искър”), на 4 общински театъра (“София”, 
“Зад канала”, “Възраждане” и “Централен куклен театър”), 1 общинска художествена 
галерия и 1 Столична библиотека с няколко филиала. 

Териториалната организация на инфраструктурата на културата показва, че са 
формирани две нива: с районно и по-ниско значение и с градско и надградско значение. 
Във второто ниво се открояват обектите в сферата на културата, които са с национално и 
регионално значение (Националната опера и балет, Националния театър „Ив. Вазов”, 
националните музеи, Националния дворец на културата и др.) Зоната с висока 
концентрация на културни институции е разположена източно от Ларгото и включва 
представителни обекти на функционална подсистема “Култура” като: Националния 
археологически музей; Националната художествена галерия; Етнографския музей; 
Народния театър “Ив. Вазов”; Националния природонаучен музей; Националната опера; 
Храм-паметник “Ал. Невски” с криптата; Народната библиотека и др. НДК може да бъде 
разглеждан като ядро за комплексни културни функции. 

Един от проблемите е свързан с преместване на Националния исторически музей от 
Бояна в централните части на София. Друг проблем в сферата на културата е този за 
включване на елементите на „Софийската света гора” в Интегрирания културен продукт 
на София. 

Столична община преследва устойчива и ефективна местна политика в областта на 
физическото възпитание и спорта. Тя е разработена въз основа на принципите за 
демократизация и устойчивост на спортното участие, достъпност и социално включване, 
субсидираност и децентрализация, публичност и информираност, ефективност и 
ефикасност. Основният документ е Стратегията за развитие на физическото възпитание и 
спорта 2011-2020. 

В анализа се разглеждат елементите на системата, които пряко изпълняват 
функции, свързани с масовия достъп до спортните обекти и съоръжения, общинска 
собственост. 

 

В София са съсредоточени и основните елементи на националната спортна база – 
стадиони, спортни зали, покрити и открити басейни, гребна база и други. Тези обекти са 
за високо спортно майсторство и практикуване на професионални спортове. Достъпът до 
тях е ограничен и не са предмет на настоящия анализ. 

Спортните имоти и спортните съоръжения са класифицирани в три категории – от 
общинско, районно и квартално значение. Първите две категории включват: Общинската 
спортна база, стопанисвана от ОП „Спортна София”, която работи на пазарен принцип, 
т.е. услугите са платени. Състоянието на тази база е много добро, но тя е позиционирана 
точково, не може да задоволява нужди на големи групи хора. С ограничен достъп са и 
спортни обекти към районни, главно училищни спортни бази.  

Спортната база със свободен достъп е тази в свободни пространства в градските 
жилищни структури – спортни площадки и игрища без ограничения за ползване. Площите 
на тези терени са близо 900 000 м2. 

Изводите, които се налагат от прегледа на системата и проблемите за решаване са 
свързани с физическото състояние на базата, което в 40% от случаите е лошо или 
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незадоволително и със съществуващите териториални диспропорции между 
наличната и необходима спортна база по райони. 

 

Действията и насоките за провеждане на политиката на Столична община в областта на 
социалните дейности са съобразени с приетите от Общинския съвет през последните 
няколко години стратегически документи, а именно: „Стратегия за развитие на 
социалните услуги на територията на област София 2011 – 2015 г.”; „Стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и семейства в град София 2010 - 2013 г.”; 
„Стратегия за развитие на социалните услуги за хора с увреждания на територията на 
Столична община- 2009 – 2011 г.”; „Стратегия за превенция на социалното изключване 
на територията на град София - 2011 – 2015 г.“, „Стратегия за развитие на социалните 
услуги на хората от третата възраст на територията на Столична община”. Тези 
стратегически документи продължават действието си и в част от новия планов период и 
със своите актуализации представляват обособени части отновия ОПР. 

Важен момент в провежданата политика за предоставяне на услуги за лица и групи 
от лица в неравностойно социално положение (вкл. и за лицата с увреждания) е осъзната 
необходимост от смяна на действащия модел, водещ до социална изолация, към модел, 
осигуряващ условия за интеграция на уязвимите лица и групи от населението. 

През последните шест години в социалната политика на Столична община се 
оценява значимостта и на стратегическите подходи за превенция срещу социалното 
изключване на лица в риск.  

Инвалидност. Дейността на специализираните институции на територията на 
Столична община е насочена към потребностите на лицата, които са в неравностойно 
социално положение – лица с определена степен на инвалидност, бездомни лица, лица (в 
т.ч. и деца) с умствени и психични проблеми, възрастни самотни хора и др. 
Демографският и здравният статус на живеещите на територията на Столична община 
показва, че контингентите от лица, които са обект на социално подпомагане (под различни 
форми и с различни средства) сочи определена динамика в броя на нуждаещите се от 
социална закрила. Данните за последните 4 години – 2007 - 2010 г. показват, че в 
Столична община е налице нарастване броя на първично инвалидизираните лица. Броят на 
лицата до 16 годишна възраст, които са освидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК за първи път 
през последните две години е нараснал от 505 д. (2008 г.) на 584 д. в 2010 г., или с 15,6%. 
При лицата над 16 годишна възраст също се наблюдава нарастване – от 9507 д. на 10859 
д., или с 14,2%.  

Очертаното нарастване на броя на инвалидизираните лица е обективен фактор, 
изискващ развитие на специализирана инфраструктура за социални дейности, които да 
предлагат съответното „обгрижване” и по-добра социална адаптация. Увеличава се броят 
на бездомните лица, както и на бездомните с психични проблеми. Младежите, напускащи 
институциите за лица до 18 години, респективно 21 години, често се присъединяват към 
групата на бездомните. В столицата има второ поколение бездомни. 

Функционалната организация на социалните услуги на територията на Столична 
община по досега действащия модел за предоставяне на социални услуги се 
характеризира с предлагането на тези услуги в специализирани институции. През 2010 и 
2011 г. на територията на СО са функционирали 13 социални заведения за предоставяне на 
услуги чрез специализирани институции; 29 заведения, за социални услуги в общността и 
социални услуги от резидентен тип; 9 Бюра за социални услуги. 

Анализът и оценката на броя и капацитета на инфраструктурата за социални услуги 
показва, че няма голямо развитие на същата през последните години. Основният фактор за 
ограничаване развитието на мрежата от специализирани институции за социално 
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уязвимите лица е осъзнатата необходимост от превенцията за социално изключване и 
възможността за интегрирането на тези лица с общността чрез развиване на подходящи 
форми на обгрижване на инвалидизираните и останалите лица с различни видове 
проблеми. Започнал е процес на изграждане на нов тип социална инфраструктура, която 
обхваща социални заведения от типа на „центрове за временно настаняване на лица в 
социален риск”, на „защитени жилища за лица с умствени и психически затруднения”, на 
„социални учебно-професионални центрове” и др.  

Чрез системата на т.нар. „доставчици на социални услуги“ от частния и 
неправителствения сектор (финансирани от публични фондове) през последните години са 
създадени социални институции, чието управление се осъществява от външни 
доставчици: Дневен център за деца с увреждания „Слънчоглед“, Дневен център „Светът 
на Мария“, Център за социална рехабилитация на деца в риск „Нов старт“. Столична 
община е най-големият доставчик на социални услуги за деца и възрастни в страната. Тя 
администрира като държавно – делегирани дейности различни видове иновативни 
социални услуги, в това число:  Център за социална интеграция и рехабилитация на лица 
със зрителни увреждания, Кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно 
насилие „Света Петка“, Защитено жилище за хора с психични увреждания, Център за 
настаняване от семеен тип за деца от 0 до 3 години и др. 

Политиката на Столична община е насочена към деинституционализация 
/закриване на големи домове за деца и откриване на услуги в общността, предлагащи 
живот в среда, близка до семейната/. 

Чрез реализиране на проект „ 13 ЦНСТ и 3 ЗЖ“ 2012 – 2014 ще се закрие домът за 
деца с увреждания „Дъга“. По проект „Социално включване“ 2012 – 2013 са изградени 2 
общностни центъра, в които се предлага интеграционен модел за деца и семейства в риск. 

През последните години се реализира проект „Подкрепа за достоен и независим 
живот“ в 23 района на Столична община, в който се включени 650 лица. 

Столична община е единствената в страната, в която се предлага уникалната 
социална услуга „Асистент за независим живот“, финансирана изцяло от бюджета на 
Столична община. Тя функционира от 2008 година. В нея за миналата 2013 година бяха 
включени 1100 ползватели и над 1500 асистенти. 

По линия на деинституционализирането на социалните услуги през последните 
години се реализират социални дейности, като предоставяне на услугата „личен 
асистент”, в която са включени 650 лица, услугата „Асистент за независим живот” с около 
1400 ползватели и толкова асистенти. 

Като резултат от трансформацията на модела на социалните услуги през 
последните няколко години започва процес на променя в структурата и капацитета на 
някои от познатите типове социални заведения, функциониращи на територията на 
Столична община. Така например Домовете за деца, лишени от родителски грижи 
„Христо Ботев” и „Надежда” са закрити, като обхванатите в тях деца са изведени от 
институцията и настанени в среда, близка до семейната, или реинтегрирани. Капацитетът 
на Центъра за временно настаняване „Света София” – от 190 места е намален на 120, 
както и капацитета на Дома за възрастни с деменция – от 110 на 78 места. Обратната 
тенденция е заложена при Центъра за социална рехабилитация и интеграция на инвалиди, 
като капацитетът му е увеличен на 150 места. Други от действащите специализирани 
обекти за социални услуги запазват броя и капацитета си. 

По-голямата част от заведенията за социални услуги са на територията на гр. 
София, а някои са локализирани в извънградския район на София (райони Панчарево, 
Нови Искър, Банкя и Витоша). От общо 7 дома за стари хора, 4 са в гр. София и са 
разположени в административни райони Красно село, Овча купел, Възраждане и 
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Студентски. Общо 5 социални дома за деца са на територията на гр. София и се намират в 
административни райони Красно село (2 бр.), Младост, Надежда и Възраждане. 
Социалната политика на Столична община вече дава резултат в по-добра и ефективна 
координация и комуникация между институциите и доставчиците на социални услуги. 

Бюрата за социални услуги, общо 9 броя на територията на СО са с териториален 
обхват 2 и повече административни района. Седалищата им са в районите Сердика 
(обслужващо и р-н Надежда), Връбница (Н.Искър), Лозенец (Триадица, Средец); 
Възраждане (Кр. Поляна, Илинден), Красно село (Овча купел, Илинден), Оборище 
(Кремиковци, Подуяне), Слатина (Изгрев, Искър), Младост (Панчарево, Студентска) и 
Люлин (Банкя).  

Достъпността на всички елементи на градската среда за хора с увреждания, 
възрастни и майки с детски колички все още не е на необходимото ниво, макар през 
последните години да се отчита напредък в това отношение. Този проблем е особено 
видим и болезнен по отношение на пропускателната способност на тротоарите и 
безконфликтното пресичане на улиците от главната градска мрежа на София, в т.ч. в ЦГЧ, 
където все още приоритет имат автомобилите и дори здравите пешеходци са затруднени 
от твърде големите разстояния между пешеходните подлези и светофарите. Решаването на 
проблема с достъпността следва да бъде гарантиран неотменен елемент при подготовката 
и реализацията на всеки от проектите, предвидени в ОПР. 

Анализът на провежданата политика, на състоянието на социалните услуги и на 
инфраструктурата за тяхното предлагане и реализация, дава основание да се формулират 
някои от основните проблеми на разглежданата подсистема, между които липсата на 
система за идентификация на населението с различни увреждания и потребностите, на 
които трябва да отговаря социалната политика, неефективното сътрудничество  и 
координация между институциите и доставчиците на социални услуги, липсата на 
стандарти за социалните услуги, ограничения личен избор и др. Тези проблеми ще бъдат 
отчитани в процеса на работата по изработване на предложенията за проекти и програми, 
които да бъдат включени в ИПГВР и ОПР на гр. София.  

В случая не се разглеждат дейностите осъществявани от Столична община по 
осигуряване на обществения ред и сигурност, а се характеризират отделни градски 
райони, в които има престъпни дейности и социални напрежения, създаващи негативната 
им визия и нуждаещи се от специални мерки за превенция. Направен е опит за 
обобщаване на тези елементи и причините, които ги създават. Отчетено е нивото на 
детската престъпност, тревожен факт с особена социална значимост. 

Най-честите престъпления остават кражбите - около 62% от общия брой 
противообществени прояви. През последните две години те са най-много в Трето и Шесто 
РПУ. На последно място са извършените престъпления, регистрирани като посегателство 
срешу личността (убийства, нападения, побои). Най-много въоръжени грабежи има в 
кварталите "Лозенец", "Стрелбище" и "Иван Вазов", които са в границите на четвърто 
РПУ, а най-малко в Първо и Осмо РПУ. Най-много убийства през 2010 г. е имало в 
кварталите на Седмо РПУ (Студентски град, "Младост"), като за миналата година не е 
имало нито едно. 

 

Административното обслужване на населението на гр. София се реализира в т.нар. 
институционална инфраструктура, която обхваща обекти на централни органи на властта 
(законодателна и изпълнителна) и на местната власт. Инфраструктурата на централните 
органи на властта, разположени на територията на гр. София е с представителен характер 
(Народно събрание, 15 министерства (през 2011 г.), изпълнителни и държавни агенции. 
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Общият размер на терените на централната изпълнителна власт е 11,31 hа. Като най-
големи ползватели на терени са МВнР (1,37 hа), МВР (1,2 hа), МЗХ (0,6 hа).  

Обектите на централните органи на законодателната и изпълнителната власт 
(Народно събрание, Администрация на президента, МС и отделните министерства) са 
разположени в централните части на гр. София. Изключение прави МВнР. Този тип 
институционална инфраструктура е локализирана на територията на три  района - Средец, 
Оборище, Възраждане. Представителният характер на този тип инфраструктура се 
допълва и от монументалния характер на сградите.  

На територията на гр. София са разположени и редица деконцентрирани структури 
на централната изпълнителна власт – Областна администрация, Регионален инспекторат 
по образование, Регионална служба „Земеделие и гори”, Регионална служба по заетостта, 
РДВР и др. 

Инфраструктурата на местната власт обхваща обектите, които се използват за 
осъществяване на местното самоуправление - общинския съвет и общинската 
администрация на столична община (централната сграда на Столична община и на 
районните администрации).  

На територията на София съществува добре развита мрежа от заведения за 
хранене, елемент и на туристическата инфраструктура. Към 2010 г. са категоризирани и 
функционират 636 класически ресторанта, 51 специализирани ресторанта (за риба, грил, 
бар-ресторант), 884 ресторанти с национална (българска и чужда) кухня, 1559 заведения 
за бързо обслужване, 1047 питейни заведения. 

Търговията, като елемент на системата на социалния сервиз е най-динамично 
развиващата се дейност в годините на прехода, в резултат на частната инициатива. С 
инвестирането на огромни средства в този сектор през последните две десетилетия в гр. 
София бяха изградени голям брой структуроопределящи търговски обекти (хипермаркети, 
супермаркети и др.) на търговски вериги. Броят на търговските комплекси от рода на 
МОЛ, с РЗП търговска площ над 25 хил.m2, към момента е 6. Към 2010 г. броят само на 
структуроопределящите търговски обекти е около 134 с 684 хил. m2 търговска площ. 
Търговска площ на съществуващите МОЛ-ове е около 156 хил. m2. Най-голямото 
търговско тържище в гр. София е „Търговски център Илиянци” с площ 160 хил.  m2.  

С търговска площ под 10 хил. m2  са административни райони Илинден (с общо 
2000 m2 в структуроопределящи търговски обекти), Изгрев (2200 m2), Кр. Поляна (5300 
m2), Връбница (6100 m2) и др. Във втората група попадат райони Искър (17500 m2), 
Витоша – в неговата градска част (12800 m2), Сердика (27600 m2) и др. С висока 
осигуреност с търговски площи в структуроопределящи обекти са райони Надежда 
(207500 m2), Младост (119500 m2), Оборище (60000 m2). В площите на посочените обекти 
попадат и тези на общинските пазари и базари. Инфраструктурата на търговията се 
допълва и от огромния брой малки магазини в кварталите, както и по търговските улици 
на града.  

В гр. София е развита и инфраструктура, използвана от институции, без чиято 
дейност бизнесът трудно може да съществува - финансово-кредитните, застрахователните, 
данъчните и др. институции. Към 2011 г. в София оперират всички банкови институции, 
които извършват дейност в България и с изключение на 1 банка, всички имат централни 
офиси в столицата. Клоновата мрежа на банките е добре развита - Банка ОББ – 50 има 
клона, филиали и офиси; Банка ДСК - 63 бр.; Пощенска банка – 50 бр., Първа 
инвестиционна банка – 54 бр. и т.н.  

Локализационните аспекти в развитието на финансово-кредитната инфраструктура, 
отчитат принципа за представителния характер на Централните управления на банките и 
на застрахователните дружества, които се разкриват в централните части на гр. София. 
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Бул. „Тодор Александров” в участъка от бул. „Мария Луиза” до бул. „К. Величков” е 
предпочитано място за офисите на Централните управления на банките. Клоновата мрежа 
на банките и на застрахователните дружества са в близост до по-големите потребители, до 
институции, в които се внасят такси и преводи по банков път (митници, КАТ, здравни 
заведения, офиси на НАП, университети, и др.). Териториалното разположение на 
клоновата мрежа на банките в София показва, че територията на града е обхваната 
относително равномерно.  

Състоянието и структурната характеристика на туристическата инфраструктура се 
обуславя от осигуреността с туристически ресурси и от туристическата привлекателност 
на територията. Добрата осигуреност на гр. София и на Столична община с разнообразни 
и качествени туристически ресурси са предпоставка за появата на наличен и на 
потенциален туристически интерес към тази територия.  

Характеристиката на балнеоложкия туристически ресурс на гр. София и Столична 
община показва голямо разнообразие в локализацията, дебита, химическия, минералния 
състав, температурния режим на термоминералните води. Към туристическите ресурси с 
антропогенен характер в гр. София попадат 3 АИР (територии с особена 
териториалноустройствена защита) - АИР “Сердика – Средец”, Боянската църква и 
Борисовата градина, както и многобройните музеи, паметниците на културата и на 
историческото наследство (манастири, други религиозни храмове, останки от крепостни 
стени, архитектурни обекти и др.), културните и изложбените центрове и други обекти, 
които предизвикват културен и бизнес¬интерес за туристите, играят ролята и на 
туристически ресурс и на инфраструктура на туризма. 

Важно място в туристическата инфраструктура заемат средствата за подслон и 
местата за настаняване. Към 2010 г. техният брой е 118, преобладаващата част от които са 
на територията на гр. София. Хотелите са 113. Общият капацитет на легловата база за 
обектите за туризъм (хотели, хижи, мотели и др.) е 12014 легла, а на хотелите – 12550.  

Локализационните аспекти на туристическата инфраструктура са свързани с 
предпочитанията на инвеститорите и потенциала на територията за изграждане на нови 
(от по-висока категория) хотели. Освен централните части на гр. София, това са входно-
изходните трасета (бул. „Цариградско шосе”, бул. „Цар Борис ІІІ”, както и южните 
подстъпи в подножието на планината Витоша.  

От проведения анализ следват обобщени изводи относно разминаване с 
предвижданията на ОУП за изграждане на обслужващи центрове и обекти, развитие на 
огромни търговски центрове по периферията на града, което може да има негативни 
последици върху традиционните  цетрове на оживление, бизнес и забавления. Занемарени 
са и обектите в природен парк Витоша, който е ценен туристически ресурс с огромно 
значение за стила на живот в столичния град и за здравословното състояние на неговите 
жители.  

3.5. Културно наследство  
София е от малкото европейски столици с наличие на богато културно наследство 

(КН). Разположението на града на едни от важните комуникационни артерии още от 
периода на Античността, свързващи Европа и Азия, наличието на минерални извори, 
близостта на планината, са дадености, които предопределят София като място с богата 
история, оставила множество материални следи и богато културно напластяване.  

Към момента София притежава около 1400 недвижими културни ценности, като 
една основна част от тях, около 840, са разположени в Централната градска част (ЦГЧ). 

По отношение на културното наследство, Общинският план за развитие предвижда 
използването му като ресурс-стимулатор за устойчиво развитие на територията – 
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формиране на система от публични надземни и подземни културно-исторически 
пространства, създаване на единна териториална информационна система на недвижимото 
културно наследство, интеграция на културното наследство в мрежата от европейски 
културни маршрути и др. Предвижда се реализиране на мерки за развитието на местната 
културна среда и институции, опазване и реконструкция на природни и културни 
ценности, изграждане на тематични паркове и номиниране на ЦГЧ за „световно културно 
наследство“.  

В действащия ОУП на София и Столична община са заложени основните 
принципи, цели и устройствена политика по отношение опазване на културното 
наследство и са посочени европейски практики по опазване и изява на КН – методите на 
“интегрирана консервация”, включване в системата на културния ландшафт и културния 
маршрут. 

Промяната на отношението към културата се доказва и от работата по 
кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019 г. Тази най-престижна 
програма има сходни цели с ИПГВР и ОПР и допринася както за културното, така и за 
социалното и икономическо съживяване на града, генерира печалба, разкрива нови 
работни места, популяризира градовете и техните културни ценности в европейски и 
международен мащаб. В една такава програма акцентът се поставя не толкова върху КН, 
колкото върху творческо преосмисляне на културните прояви, културното многообразие, 
връзките с Европа, творчеството и съзидателността.  

 Анализът на състоянието на КН е направен, като са разгледани положителните 
страни и проблемите на недвижимото културно наследство, в контекста на опазването му 
на цялата територия на Столична община – неговата идентификация, юридическа защита, 
извършване на консервационно-реставрационни работи, адаптиране към съвременния 
живот. Чрез работата на различни институции, между които с водеща роля ОП „Стара 
София“ и СИМ са натрупани практика и опит при опазването, изучаването, 
консервационната дейност и управлението на КН. Идентифицирана е основната част от 
културното наследство на столицата -  археологическото, но и обектите от по-ново време. 
Съществува стабилна юридическа защита на голяма част от обектите на културното 
наследство. Все повече се работи в областта за популяризиране на наследството на София, 
като по този начин се увеличава възможността за неговото оценяване от гражданите на 
столицата като потенциал за развитие, а не като пречка. 

Обектите на културното наследство, особено в ЦГЧ на София, се характеризират с 
хармонично стилово, религиозно и естетическо съжителство. Едновременно с това, тази 
територия се отличава с уникална устойчивост във времето по отношение на своята 
функция. През последните години се реализират успешни проекти за опазване на 
наследството - Некропола под църквата “Света София”, продължаващите проучвания и 
проектите за експониране на археологически обекти в центъра на София, въпреки тежката 
ситуция с изграждане на новия метродиаметър и метростанциите. 

 Столична община изразява ясно желание и воля за опазване на културното 
наследство на София. Демонстрирано е намерение за неговото адаптиране и изява, 
съобразено с изискванията на съвременния живот на града и това е важен фактор в 
процеса на градското обновяване. 
Същевременно с това, се отбелязват и някои проблеми, между които липсата на стратегия 
за провеждане на дейностите по цялостно опазване на КН на територията на Столична 
община с взаимообвързаност между отделните обекти и зони, а не „на парче”. 
Свършеното до момента дава основание да се смята, че няма да е трудно това да стане въз 
основа на цялостна концепция, с която да се определят времевите и териториални 
параметри на проучванията,  етапността на действията, съобразно трудностите в най-
динамично функциониращата част на града, оптималния консервационно-реставрационен 
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подход, съобразен със съвременните европейски тенденции и методите за адаптиране на 
обектите на КН за цялата Столична община. 
 Липсват реални действия по отношение осмислянето на обекти от 
социалистическия период на столицата, като обекти на културното наследство от най-ново 
време, с които да се осмисли техния потенциал за развитие на културния туризъм. Това 
може да се постигне чрез ясна политика и приоритети при финансиране опазването на 
обектите на КН, поощряване на по-гъвкави механизми за финансиране и цялостна 
информационна система, която да обслужва културното наследство в рамките на 
Столична община и неговите обекти - движими и недвижими, материални и 
нематериални. 
 В ОУП на Столична община е посочен един от недостатъците на системата на 
културното наследство – отсъствието на смислова и физическа връзка между обектите, 
недвижими културни ценностти, които се намират в ЦГЧ, в периферията на компактния 
град и в рамките на Столична община. С предимство по отношение на внимание и 
финансиране са обектите, разположени в обхвата на ЦГЧ. Не са намерени и най-добрите 
връзки между системата на КН и другите функционални системи – „Труд”, „Обитаване”, 
„Отдих - Туризъм” и др. Поради слабото популяризиране на наследството, по-голямата 
част от гражданите на София не познават и не оценяват културното наследство на 
столицата като богатство. Културното наследство не е пречка за реализиране на 
инвестиционни инициативи, то предоставя нови възможности за подобряване облика на 
града, за обвързване на минало, настояще и бъдеще и това следва да се популяризира и 
възпитава чрез педагогика на наследството, ориентирана към всички жители на града, 
включително и към най-малките жители на града. 
 За развитието на КН е необходимо да се изследва и определи потенциала му в 
контекста на възприемането му като цялостна система. Разширяването на обхвата на КН 
на София чрез обвързване на обектите от различни епохи и в различни зони на общината 
ще създаде условия за реално обвързване на КН с останалите функционални системи и за 
развитие на различни форми на туризъм – културен, познавателен, лечебен, поклонически 
и др.  Това още веднъж подсказва необходимоста от изработване и прилагане на План за 
опазване и управление на обектите - недвижими културни ценности, за територията на 
цялата община, а не само в обхвата на резерватите - ИАР “Сердика-Средец”, “Борисова 
градина” и “Боянска църква”, в съответствие със заложеното в ОУП на Столична община.  
 

3.6. Околна среда  
Политиката и целите на Столична община за опазване на околната среда са 

формулирани в редица общински документи, отнасящи се до перспективното развитие на 
София – „Правилник за управление на околната среда в Столична община”, „Стратегия за 
развитие на Столична община”, „Стратегия за регионално развитие на Област София 
(2005-2015)”, „Общински план за развитие на Столична община”, „София – зеленият град” 
и други. Основен приоритет в тях е подобряване условията на живот и качествата на 
жизнената среда, които да се реализират чрез обновяване и благоустрояване на селищната 
среда чрез интегрирано развитие на София и Столичната агломерация, чрез опазване и 
разумно използване на природното и културното наследство и чрез опазване и развитие на 
зелената система за широко обществено ползване в урбанизираните територии на 
околоградската зона и в София.  

С осъществяването на тези приоритетни цели, в дългосрочен план София трябва да 
се превърне в град с балансирано и устойчиво развитие, с неповторима идентичност и 
хармонична жизнена среда, с привлекателни условия за бизнес, живеене и отдих. 
Формулирани са стратегически цели за развитие до 2020 г., които да обезпечат 
устойчивото развитие на София и превръщането му в град със съхранена околна среда и 
проспериращо общество с нова култура на поведение и начин на живот.  
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Извършен е анализ на компонентите и факторите на околната среда – качество на 
атмосферния въздух, състояние на повърхностните и подпочвените води, състояние на 
литоложката основа, геология и геодинамични явления, подземни богатства, почвена 
покривка и акустична среда, растителен и животински свят. За територията на София, тези 
параметри са повлияни в рамките на допустимото антропогенно натоварване и полученият 
екологичен отпечатък не дава основание да се отбележи, че има екстремни екологични 
отклонения в общоприетото за  Европа състояние на околната среда на един голям град. 
Прилагат се мерки за подобряване на най-критичния фактор – КАВ чрез реконструкция и 
разширяване на СОП и на възлови кръстовища и булеварди, подобряване на системата на 
МОГТ, изграждане на мрежата от велоалеи и др.  

Анализът на състоянието на зелената система на София дава основание да се 
отбележат някои нейни особености. По-голямата част от парковите пространства са 
разположени в южните части на града. Участието на около 50% свободни и застроени 
площи  в озеленените терени намаляват положителния екологичен ефект. Недостатъчни са 
и озеленените територии за отдих, които могат да се ползват от всички жители на София, 
съществува недостиг на големи озеленени територии в централната градска част, което се 
отразява върху качеството на средата.  

София има уникални геоложки и хидрогеоложки условия по отношение 
богатството на минерални води в Европа. На територията на София съществуват около 30 
находища от общо 75 водоизточника, 8 от тях са предоставени от държавата на Столична 
община за ползване и стопанисване. От всичките минерални водоизточници 10 са 
класифицирани като находища с национално значение, а 8 са подходящи за бутилиране. 
По своя характер това са 8 типа минерални води с различни химични, физични и 
приложни характеристики, включващи всички естествени групи. Дълбокото залягане на 
термоминералните води и голямата продължителност на водообменно репродуктивният 
цикъл предопределят тяхната добра защитеност и слаба уязвимост от замърсяване и 
изтощаване. Към момента ползването на минерални води в Столична община е твърде 
ограничено и не надвишава 15-20% от общите експлоатационни ресурси. 
 Зоната с най-богато биоразнообразие и концентрация на защитени обекти на 
територията на Столична община е Природен парк Витоша. В него са включени 
резерватите „Бистришко бранище” и „Торфено бранище”. На територията на общината 
има и редица природни забележителности като „ Кътински пирамиди”, „Дъбравата”, 
„Самоковището”, „Еленина бара” и др. За отбелязване са и Зоните по Натура 2000 – за 
опазване на дивите птици и на местообитанията. За опазване на биологичното 
разнообразие с Изменението на ОУП на Столична община са предвидени биокоридори и 
зелени връзки по поречията на реките.  

Зоните с повишен риск по отношение състоянието на околната среда са изследвани 
в зависимост от въздействието на човешката дейност. В София има системни 
превишавания на пределно допустимите концентрации на „фини прахови частици”. 
Най–високи концентрации са регистрирани в пунктовете АИС „Дружба”, АИС „Орлов 
мост”, АИС „Надежда”, АИС „Павлово” и АИС „Хиподрума”. Средногодишната норма за 
азотен диоксид се превишава единствено в АИС „Орлов мост”, а средночасовата - в пукт 
„Красно село“. През последните години в АИС „Копитото”, АИС „Надежда” и АИС 
„Павлово” са регистрирани превишения на озон.  

От проведените анализи и проучвания са определени следните рискови зони: 

• Централна градска част, към която се включват териториите с плътна застройка и 
интензивно автомобилно движение между пл.„Възраждане“, бул.„Хр. Ботев“, бул. 
„Сливница“, Сточна гара, пам. Левски, Орлов мост, бул.“Евл. Георгиев“, бул.“П. 
Евтимий“ и бул.“Хр. Ботев“. 

• Зони в квартали в близост до значими местни източници на замърсяване - 
ТЕЦ, ОЦ, силно замърсяващи производства и интензивен автомобилен транспорт 
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са кв.”Х. Димитър”, кв.“Гео Милев”, Гара Искър, ж.к.“Дружба”, кв.“Красно село“ и 
Павлово.  

• Зоните, разположени около интензивно натоварени пътни артерии, обхващат 
ивицата средно до около 100 m от двете страни на натоварените градски улици и 
булеварди. Те имат линеен характер и са типични за повечето райони на столицата.  

• Зоните със замърсени повърхностни води са при реките Владайска, Суходолска, 
Перловска, Слатинска, Какач, както и Лесновска и Блато, които са носители на 
води от селищни канализациии. Състоянието на водите на р. Искър е над 3-та 
категория при мониторингов пункт на Нови Искър, който отразява състоянието на 
водите след София. При пункта на р. Лесновска също е отчетено силно 
замърсяване. 

• Основен източник на отпадни води са 140-те по-големи фирми, съсредоточени 
главно в районите Сердика, Искър, Подуяне, Лозенец, Красно село, Нови Искър и 
Кремиковци, от които само 31% имат пречиствателни съоръжения за отпадъчни 
води.  

• Зоните, застрашени от наводнения са около р. Банкенска - ежегодна опасност, 
при р. Владайска - веднъж на 3 години; за р. Лесновска - веднъж на 5 години, за р. 
Искър - веднъж на 10 години. Речните корита на р. Искър и р. Лесновска и на други 
притоци вследствие на дългогодишната липса на поддържане, са довели до 
компрометиране на множеството канализации, напоителни съоръжения и 
отводнителни тръбопроводи и канали. В района на община Нови Искър голяма 
част от дъждовните води се излива в магистралните напоителни канали. В резултат 
на това в кварталите Курило, Бенковски, Кубратово, Чепинци и Челопечене често 
остават залети големи площи. 

• Зони с високи нива на подпочвените води са в жк ”Дружба” и м.”Витоша,  ВЕЦ 
”Симеоново”, местностите ”Манастирски ливади”, ”Кръстова вада”, ”Малинова 
долина”, ”Тресулите”, „Барите”, около р.Суходолска, кв. „Илиенци“, жк ”Свобода” 
и кв. „Бенковски“. 

• Зони с активни и потенциални свлачища са доказани при ж.к. Лагера – високия 
скат на р. Владайска; кв.Лозенец – стръмния скат на бившите тухларни фабрики, 
ж.к. Западен парк - североизточния склон на Голяма Коньовица в посока към 
Суходолската река и по високия десен бряг на реката; кв. Редута; 7-ми километър; 
северния склон на Лозенската планина (Герман и Лозен) и при Кокаляне, 
Панчарево и Бистрица. 

• Зоните с повишен сеизмичен риск се определят от разломния сноп по линията 
Симеоново-Драгалевци-Бояна-Княжево-Горна баня-Банкя. Друга сеизмогенна 
линия се набелязва между Коньовица, хидротермалното находище в Овча купел и 
Лозенец. С нея е свързан епицентърът на силното земетресение от 1858 г, което 
провокира поредна ерупция на термална вода в Овча купел. Важна роля в 
сеизмотектонската активност на столичните земи играят и редица напречни на 
главната тектонска ос разломно-разседни дислокации с ЮЗ-СИ ориентация, по 
които са формирани теченията на реките Владайска, Боянска, Перловска, Въртопо 
и Суходолска. 

• Зони, неблагоприятна за строителни дейности се намират в района около 
същинския градски център, на кръстовището на бул. “П. Яворов” и “Цариградско 
шосе”, при големия Софийски разлом на 7-ми километър, част от територията на 
парк “Въртопо”, отделни петна в Студентския град, кв. “Кръстова вада”, малък 
участък в зоната на ж. к. “Мотописта”, близо до Южния парк, както и отделни 
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територии в зоната на т. нар. “Триъгълник”, около Централните Софийски гробища 
и терасата на р. Искър.  

• Зоните с екологични проблеми от добив на инертни материали са 
баластриерите „Челопечене“, „Челопечене“ - участък „Сметището“, „Долни 
Богров“, „Корията“, „Враждебна“ 1 и 2, „Казичене“, „Пет могили“, „Нови силози", 
"Бусманци“, „Негован“, „Чепинци“, „Кривина“, „Стари силози“, „Кубратово" и 
находищата на трошенокаменни фракции – кариери „Балша“, „Рудина“, „Мало 
Бучино“ и „Храбърско“.  

• Зони с нарушения и замърсяване на почвите се откриват в близост до 
нарушените територии - насипните табани на открития рудник “Кремиковци”, 
хвостохранилищата при Челопечене и Долни Богров, сметищата при Долни Богров 
и Суходол, кариерите за инертни материали край р. Искър и в района на 
“Кремиковци” АД, както и множество нерегламентирани сметища. В застроените 
части на града всички почви са от антропогенен тип и могат да се приемат за 
преуплътнени и нарушени. 

• Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди има в района на 
Кремиковци. Проблем представляват хвостохранилищата, които не се стопанисват 
по безопасен начин и са причина за нови замърсявания в широк периметър.  

• Зони с акустично замърсяване са разположени около натоварените градски 
артерии -бул. „Цариградско шосе”, бул. „Ботевградско шосе, бул. „Цар Борис III“, 
бул. „България”, бул. „Сливница“, бул.”Ал.Стамболийски” и др. Средните 
стойности в тези пунктове са от 71,3 до 75,7 dB(A). 

• Зоните с най-благоприятни условия за живеене (Зона А), съгласно 
Екологичните изследвания на ОУП на Столична община са в района на Банкя, 
южните части на Горна баня, в подножието на Люлин, склоновете на Витоша с 
прилежащите около южния околовръстен път квартали Бояна, Драгалевци, 
Симеоново, Горубляне от север и южните части на Бъкстон, Манастирски ливади, 
Студентски град, Младост 3, терените около и северно от Лозен, населените места 
в подножието на Стара планина на север.   

• С най-неблагоприятни условия за живеене (Зона Г) са територии от района на 
Обеля, „Модерно предградие“, „Захарна фабрика“, „Банишора“, градският център, 
„Вл.Заимов“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“, „В.Левски“, „Хр.Ботев“, 
„Враждебна“, както и територията на Аерогарата.  

• Зони с повишен риск за опазване на биоразнообразието са всички паркове и 
градини на територията на София, особено малките по площ, защото са подложени 
на интензивно антропогенно натоварване. Най-ценната зона по отношение на 
биоразнообразието е Природен парк Витоша. Промените в климата поставят 
въпроси относно способността на гората да се самовъзпроизвежда устойчиво без 
намесата на човека. 

 

На територията на Столична община има много зони с неизползван природен потенциал, 
свързани с уникалното разположение и характеристики на града.  

• Природен парк Витоша - най-посещаваната защитена територия в България с над 
2-3 милиона посетители годишно от страната и чужбина. Там се заражда 
организираният туризъм в България, поставена е първата туристическа маркировка 
в страната и са отбелязани първите прояви на алпинизма, ски-спорта, 
туристическото ориентиране, планинското спасяване, изграждането на 
туристически хижи, заслони и съоръжения. Близостта на планината до София 
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предразполага по-голямото й интегриране в системите за отдих, екологичен и 
културен туризъм, спорт, екологично възпитание и обучение, чрез отделяне на 
средства за благоустрояване и поддържане на туристическата инфраструктура. 
Недостатъчните връзки с екологично чист публичен МГТ и липсата на ефективна 
забрана за ползването на лични автомобили в границите на природния парк са 
нерешен проблем с тежки последствия.  

• Обектите на културното наследство, разположени в ЦГЧ, ще бъдат в центъра на 
вниманието на ИПГВР на гр. София, не само поради тяхната национална 
значимост, но и поради неусвоения потенциал на териториите в сърцето на града, 
които ще подсилят неговата идентичност и ще го доближат до европейските 
столици. 

• Минерални води. София има шанс да се превърне в предпочитана дестинация на 
балнеологичната карта на Европа, а гражданите на София реално да почувстват 
предимствата от широкото ползване на минералните води. Основен проблем е 
лошото техническо и санитарно-хигиенно състояние на повечето от минералните 
водоизточници, както и състоянието на част от изградените обекти, които са 
носители на исторически и архитектурни стойности. Потенциалът на минералните 
извори е огромен, защото водите, с разнообразния си  състав и температура могат 
да се използват за лечение и профилактика, за бутилиране, за  производство на 
безалкохолни напитки, за оранжерийно производство и за отопление. 

• Зелените политики са в основата на оценката на града в инициативата Европейски 
зелен град6, чиято цел е да се стимулира работата по намаляване на въздействието 
върху околната среда на урбанистичните центрове чрез постоянни инициативи и 
мерки. Независим панел от експерти подпомага процеса на мониторинг и оценка 
чрез 30 индикатора в 8 категории  - емисии на СО2, енергия, сгради, транспорт, 
води, отпадъци и земепололзване, КАВ и управление на околната среда, които 
отразяват количествени и качествени промени. Последните са свързани с 
политиките, които градовете провеждат за намаляване на вредните въздействия 
върху климата и адаптирането към тези промени. София е сред градовете в 
последните места от изследваните 30 града по почти всички показатели, с 
изключение на категорията „сгради“, отразяваща мерките за енергоефективност, 
отоплителна система и др.  
 
    
3.7. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда  
София е най-големият град на територията на района и има доминираща роля сред 

разположените 952 населени места, от които 48 градски цетрове (с три средно големи 
града - Перник (80 855 д.), Благоевград (70 881 д.) и Кюстендил (44 538д.)7. За естествен 
дубльор на София в рамките на Югозападен район, се счита Благоевград предвид неговото 
местоположение и традиционната му организираща роля за територията по долината на 
Струма.  

За взаимодействията на Столична община на регионално ниво от значение са 
вътрешно регионалните различия, изразяващи се във високата степен на урбанизация 
(най-високата в сравнение с другите райони на страната) - 83,1% и наличието на 28 бр. 
общини (от общо 52), локализирани в териториални ареали предимно по западната 

6 
http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_en.pdf 
 
7 По данни , използвани в НСРР за периода 2012-2020 г. 
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граница, в Средногорската и Старопланинската част на района. Различията (по 
демографски, икономически, социални и инфраструктурни показатели) между 
Югозападния район и останалите райони от ниво 2 се дължат на София. Столицата с 
агломерационния си ареал доминира в националното пространство много по-силно 
отколкото в минали периоди и засилва проблема център-периферия. 

В София се пресичат две основни оси на урбанизационно развитие и две 
второстепенни. Основните оси на развитие изявяват транспортните направления Драгоман 
- София - Пловдив и София - Благоевград – Кулата, а второстепенните са по 
направленията Перник - Кюстендил и Симитли - Разлог - Гоце Делчев - Илинден. 
Съгласно НСРР 2012-2022 г. и съвместния документ за пространствено развитие на 
държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния, основните полюси за 
развитие в йерархичната система от градове–центрове за страната ни се формират от: 
метрополната зона на столицата София - единствената от категория (0) и 9 основни 
полюса на развитие с транснационално значение от категория (1): Пловдив, Бургас, Варна, 
Ст. Загора, Русе, Плевен, Видин, Благоевград, Велико Търново. В същия документ се 
акцентира върху необходимостта от подкрепа за развитието на европейските функции на 
София като урбанистично ядро с общоевропейско значение MEGA8 с оглед 
преминаването му в по-висока от сегашната 4-та категория, както и върху прецизния 
избор на градски райони за концентриране на социално-икономически активности в 
съответствие с обективно определени механизми за опериране на пазарната икономика.  

В пространствената структура на Област София се отличават  няколко 
концентрични зони, в зависимост от историческия етап на развитие на територията, 
характера на застрояването и природо-географските условия: централна градска част 
(ЦГЧ), вътрешен град, периферен град, околоградски район. 

В Софийска област силно урбанизираните територии са доминирани от крупен 
градски и икономически център - Софийска агломерация, а близостта до столицата влияе 
благоприятно на икономическото развитие на общините Божурище, Своге, Ихтиман, Елин 
Пелин и Костинброд. Границите на област София е формирала зона на активно влияние, в 
която влизат осем общини, тясно свързани икономически и пространствено с област 
София. Допълнително са включени и общините Перник, Самоков и Ихтиман.  

Активните междуселищни връзки оказват влияние върху пространственото 
развитие на града, като най-голямо въздействие оказват ежедневните трудови миграции 
(ЕТМ). Според национално проучване, изготвено с финансовата помощ на Европейския 
социален фонд и КНСБ, Софийска област (след Пловдив) е една от областите с най-голям 
брой относителен дял на трудовите мигранти - 36 000 (9%), (Пловдив – 47 000 или 12%). С 
развития си производствен и обслужващ потенциал София привлича и дава заетост и на 
трудоспособните лица и от други области. Ежедневно на територията на област  София 
пристигат близо 43 хил. икономически активни лица от други области, или към 1000 
икономически активни лица от гр. София всеки ден се добавят още 63 души, предимно от 
съседните на нея области. В същото време областта е с най-ниско участие в ежедневните 
трудови пътувания (с интензитет на участие 22‰). 

За областите, граничещи със София град, интензитетът на ЕТМ сред икономически 
активните лица е два пъти по-висок от средното равнище за страната (120‰): 274‰ за 
област Перник и 327‰ за Софийска област. В област Перник почти всеки четвърти, а в 
Софийска област всеки трети е ежедневен трудов мигрант. Град София и крайградските и 
зони привличат ежедневно работещи от съседните области – Софийска и област Перник, 
като за Софийска област ежедневно в резултат от нея броят на икономически активните 

8 Град София е класифициран като град с агломерационно ядро на растеж от общоевропейско значение 
MEGA ( Metropolitan Growth Area)  от най-ниската четвърта категория, Оперативна програма „Европейска 
мрежа за наблюдение на териториалното развитие“ (ESPON), www.espon.eu 
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лица намалява с над 15 хил. души (най-голямо отрицателно салдо в резултат на ЕТМ за 
страната), а за област Перник – с 11 хил. души. Ежедневно за всеки 1000 активни лица 
(178,5‰) от област Перник, трудовият потенциал на областта намалява с близо 179 души, 
които тя „предоставя“ на други области и предимно на София-град. Това равнище е 
високо и за Софийска област - 137‰. С най-високите стойности измежду 12-те общини с 
много високи стойности на ЕТМ са Своге (506‰) и Горна Малина - 524‰. 

Границите на агломерационния ареал, както и интезитвността на въздействие 
значително са се променили за последните 7 години: Връзките на София със Самоков и 
Ботевград са отслабени, тези със Своге и Ихтиман са станали по интензивни, Перник и 
агломерационните ареали на Перник и София се сливат. Подценяването на реалните 
стойности на ЕТМ досега оказва отрицателно въздействие не само върху трудовия пазар, 
но и върху капацитета на инфраструктурата и пространственото изграждане на 
натоварените контактни зони, входно-изходни булеварди и прилежащите им пространства 
в компактния град. 

Изграждането на автомагистрала Струма, връзката през Кюстендил към Р 
Македония, отсечката София – Калотина, както и отделни участъци от РПМ до 2020 г. ще 
изиграят важна роля за повишаване на свързаността и икономическото значение на района 
и в частност – зоната на влияние на гр. София. Реализацията на проектите, залегнали като 
основни приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 
2020 г. ще допринесе за кохезията на района и качеството на живот в него, като осигури 
намаляване на времето за пътуване до областен град. Ще настъпят значителни промени и 
на локално (общинско) равнище по отношение на достъпа до областен център, вследствие 
реализацията на приоритетните проекти за пътна инфраструктура до 2020 г. в 
Югозападния район, и в частност, зоната  на влияние. Много вероятно е, с развитието на 
инфраструктурата тя да продължи периодично да се разширява.  

Околоградският район, в който са разположени трите града (Банкя, Нови Искър и 
Бухово) и 34-те села е ценен териториален ресурс за бъдещото развитие на областта. 
Плановите документи, свързани с пространственото развитие на София, предвиждат 
развитието на нова по характер пространствена система за обслужване, елементите (ядра, 
центрове и др.)  на която се разполагат в контактната зона на гр. София с околоградския 
район, пространствата по протежение на главните транспортно-комуникационни оси или 
там където се пресичат с външния транспортен ринг.  

Визията на Областната стратегия за развитие на Софийска област (2005-2015) и 
формулираните основни стратегически цели: “Подобряване на регионалната 
конкурентноспособност“ и “Повишаване привлекателността на жизнената среда” изискват 
постигане на качествени характеристики на икономическата динамика, в това число 
повишаване на инвестиционната привлекателност на региона. Постигането на втората 
стратегическа цел се свързва с комплексното развитие на областта, повишаването на 
качеството на жизнената среда, устойчивия темп на икономически растеж, привличането 
на инвестиции, чистата и съхранена околна среда. Голяма част от предложените мерки 
имат пространствени измерения и визират намесата в определени локализации в зоната на 
влияние на град София. Предвидени са и мерки за цялата територия на селищата, 
предимно за обновяване на техническата инфраструктура.  

ОУП на град София и Столична община предлага пространствено 
преструктуриране посредством изграждане на йерархична система от макроструктурни 
единици, които имат за цел да осигурят оптимални условия за осъществяване на 
стратегическите цели на града. Проблемните зони са оценени по следните критерии: 
неефективно използване на поземления ресурс, незадоволително качество на градския 
дизайн,  слабо изразена обвързаност с градската структура, безопасност за обитателите и 
гостите на града, влошена екологична обстановка. За нуждите на целевия и проблемен 
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анализ с цел изготвянето на ИПГВР са определени два типа зони - в незадоволително 
състояние (проблемни зони с пазарни дефекти, включително  липса на инвестиционен 
интерес), и зони с потенциал (проблемни зони в близост до предстоящи или одобрени 
мащабни проекти или ключово местоположение). По подобен начин за ОПР се изследва и 
околоградският район. 

По отношение на публичните пространства, в незадоволитно състояние са 
отделни зони около входно-изходните магистрали, транспортно-комуникационните възли 
от общоградско значение и подходите към тях, жп ареалите и гарите, пространствата 
около НДК, паметниците „Левски“, „Руски“, „Братската могила“, подходите към ПП 
„Витоша“, районните центрове на почти всички жилищни комплекси и центровете на 
населените места в СО извън София и др. Същевременно с това, тези публични 
пространства имат и огромен неизползван потенциал.  

Аналогично е положението с транспортната ифраструктура. В незадоволително 
положение са подземните пространства, слабо обслужените зони с МОГТ в периферията, 
населени с ромско население, но същевременно в повечето случаи тези проблемни зони 
имат потенциал да се превърнат в модерни „споделени“ пространства. Все още, дори в 
центъра на София, автомобилите изместват пешеходците от улиците и тротоарите, 
отчасти поради недостатъчно ефективната система за паркиране и гариране. 

В пространствен аспект зелената система на град София и Столична община 
надхвърля механичния сбор от площите на озеленените пространства, като освен 
рекреационни, тя изпълнява важни екологични, свързващи и интегриращи функции. 
Налице са несъответствия по отношение на техните граници, поради реституиране на 
части от големите градски паркове, не е поддържана добре средата, съоръженията и 
обзавеждането в парковете, в периферните райони присъствието на паркови пространства 
е ограничено. Близостта на планините, запазените биокоридори около реките и 
предвидените за изграждане паркове имат потенциал да се превърнат в привлекателни 
съвременни места за отдих, спорт, култура и детска игра. 

Предвидената с ОУП и неговото изменение система от комплексни градски 
центрове на различни нива и реализациите през последните 10 години показват големи 
несъответствия, поради което с ОПР се търсят мерките и проектите, които да допринесат 
за развитие в планираната с ОУП посока. 

Въз основа на обобщените резултати от проведения проблемен и целеви анализ са 
направени изводи за стимулиращите и ограничаващите пространствените и 
функционалните връзки фактори. В първата група са природните фактори, изградената 
инфраструктура, концентрацията на функции. Във втората група основна причина са 
наличието на доминиращо ядро на агломерацията при слаби уравновесяващи  центрове и 
липсата на ясна политика за деконцентрация и междуобщинско сътрудничество. Зоните с 
потенциална потребност от обновяване по макро-пространствени зони са  северозападната 
част на градското ядро, терените около метростанциите, женският пазар с прилежащите 
квартали, промишлените зони и индустриалното наследство,  северната и североизточните 
жилищни зони на града, „Факултета“, промишлените зони „Орион“, „Искър“, „Северен“, 
парк „Въртопо“,  части от кварталите „Горна баня“, „Красно село“, „Княжево“ и др. Там 
се открива натрупване на социални, порстранствени, функционални и екологични 
проблеми, които могат да бъдат решени пълноценно само на базата на интегрирания 
подход.  
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3.8. Жилищен сектор  
Общината е отговорна за управлението и възпроизводството на общинските 

жилища. Тези си функции реализира чрез два отдела към общинската администрация9. 
Предметът на управление съставлява фонд от 10426 общински жилища в компактния град 
(около 3% от обитавания жилищен фонд; за сравнение например в Париж са малко над 
17%10). След оттеглянето на държавните инвестиционни субсидии за жилищно 
строителство в началото на прехода, общината придобива нови жилища основно чрез 
бартерни сделки за незавършени обекти. Правната уредба за придобиване, управление и 
разпореждане с общински жилища е регламентирана основно в Закона за общинската 
собственост /ЗОС/, Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, Закона за жилищно строителните кооперации, 
Наредбата на Столичен общински съвет по чл. 45а от ЗОС за реда и условията за 
управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, 
приета с Решение № 466 по Протокол № 53/14.07.2005 г. и други законови и подзаконови 
нормативни актове. Няма законова регламентация на понятието „социално жилище”. 

Общинската жилищна политика се провежда засега само в рамките на наличните 
общински жилища. Правото за закупуване/приватизиране и отсъствието на устойчив 
механизъм за възпроизводство на общинския жилищен фонд води до трайно намаляване 
на броя и влошаване състоянието на този социален буфер. Социалният жилищен сектор на 
Столицата е все по-недостъпен за младите семейства. Недостатъчният общински жилищен 
фонд е предпоставка Столична община да постави определени условия, на които следва да 
отговарят нуждаещите се граждани, за да получат общинско жилище. По същата причина 
засега е нерешен проблемът с крайно нуждаещите се – бездомните.  

С приемането на новата Концепция за жилищна политика на Столична община до 
2020 г., която към настоящия момент е възложена за изработване по реда на ЗОП, 
Наредбата за реда и условията за настаняване в общински жилища, ще претърпи своята 
промяна, главно с цел намаляване на административната тежест за гражданите за 
установяване на степента на жилищна нужда, както и по отношение на критериите за 
настаняване в общински жилища. В Концепцията и плана за действие към нея би следвало 
да залегнат и мерки за решаване на проблема с недостига на достъпни жилища за 
приоритетните категории нуждаещи се столичани, тъй като на фона на масовото 
обедняване, напускащата млада генерация, увеличаваща се безработица и прогнози за 
продължителна криза, потребностите от обществено подпомогнати жилища се увеличават.  

На този етап общественият отговор е негативен: „....общините нямат нито 
прякото задължение, нито ресурсите за да решат жилищните проблеми на своите 
население и територия”11. Все пак, пред общинската жилищна политика има много 
настоящи предизвикателства и въпроси, чакащи адекватни отговори. През последните 
години нараства зависимостта между политиките на ЕС и общинската жилищна политика, 
увеличава се въздействието на икономическата криза върху жилищните потребности и 
реакцията на публичните власти. Един от важните въпроси е свързан с ангажиментите по 
стратегия „Европа 2020” и в частност, енергийните аспекти. За съжаление, към момента 
българските общини, в т.ч. Столична, провеждат слаба и неадекватна жилищна политика, 
но този факт е пряка функция най-вече от неадекватната законова рамка и неразвитата 
жилищна политика на национално ниво. 

Ускореното нарастване на общия брой жилища през последните години е 
изследвано на база данни от преброяванията през 2001 и 2011 г. От 516502 през 2001 г. 

9 Отдел "Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове" (за управление на фонда) и отдел 
„Жилищно и обществено строителство” – за реализация на общинските инвестиционни програми 
10 http://www.apur.org/sites/default/files/documents/chiffres_logement_social_paris_2012.pdf 
11 Национална жилищна стратегия, стр. 13; 
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жилищата са нарастнали до 607228 бр. през 2011 г., от които – 558287 в компактен град и 
48941 – в периферията, или 8%. Средният темп на ново строителство през последните 
десетина години е 8 жилища на 1000 обитатели, или по около 9000 жилища на година. 
Намалява  относителният дял на жилищата в периферията от 9.2% през 2001 г., на 8% през 
2011 г. и съответно на еднофамилното обитаване. Увеличават се необитаваните жилища - 
от около 68000 през 2001 г., до над 140000 през 2011 г. – 23,5%. Това води до нови 
проблеми с поддържането на общите части на сградите и инфраструктурата. В същото 
време възпроизводството на социалния наемен фонд е с отрицателен баланс - 
приватизираните жилища са повече от придобитите. В този смисъл вбъдеще политиката за 
осигуряване на повече социални жилища е препоръчително да се насочи предимно към 
буфериране на социално достъпния за нуждаещите се спрямо пазарния размер на наемите, 
при включване и на система от данъчни облекчения. По този начин ще се подобрят 
възможностите за поддръжка на градската среда като цяло. 

Засилва се строителната активност в околоградския район, но новото строителство 
в южните територии и околоградския район се възпрепятства от липсата на 
инфраструктура и добър транспортен достъп. Налице е загуба на жилищен фонд в ЦГЧ 
поради използването му за други нужди (в периода 2001 – 2011 г., средно по 6000 жилища 
годишно са сменяли предназначението си в офиси). Това представлява заплаха за 
жизнеността на ЦГЧ и затихване на функцията “обитаване”.  

Над 96% от целия фонд е с надеждна масивна стоманобетонна конструкция, 
панелна или масивна. Само 4% от фонда е полу-масивен и паянтов. Над 36% от жилищата 
(201937) са в панелни сгради (2564), които се амортизират ускорено поради 
неподдържане, но все още подлежат на саниране. 

Жилищният фонд на Столична община е сравнително млад (над 26% е с възраст 
под 22 г., половината е под 32 г., а само 4% е наследеният отпреди 1919 г. фонд), но 
лошото управление и поддържане водят до ускорена амортизация. Жилищният фонд на 
София е добре благоустроен, отчитайки статистическите данни за наличност на основни 
благоустройствени елементи – ток, вода, обществена канализация (93.1%), но над 32000 
жилища (6,9%) още не са свързани с обществена канализация, а половината от тях нямат 
тоалетна и баня. Около 30% от жилищата са с амортизирана, недоизградена или липсваща 
канализационна мрежа. Най-мащабните негативни примери са Витошката яка и 
“необлагодетелстваните квартали” (циганските махали). Проблемите, свързани с 
експлоатацията и развитието на топлофикационните мрежи и пазарната цена на тази 
услуга през последните две десетилетия водят до относително намаляване на 
потребителите в жилищния сектор и влошаване качествата на атмосферния въздух в 
жилищните квартали на София. 

Индивидуално инициираното и пазарно реализирано частично саниране, е довело 
до подмяна на дограма в около 200000 жилища (над 30%) и външна изолация на около 
100000 жилища (16%), но финансовите, правните и организационните условия за масови 
практически действия по енергийното саниране на жилищните сгради все още не са 
осигурени, независимо от програмата на МРРБ.   

Наследеният от прехода висок дял на частните жилища (около 87%) плавно и 
непрекъснато се увеличава (94.4% през 2011 г.), но тенденцията на намаляване в 
обществения наемен сектор (5.6% - едва 25900 жилища, от които половината – студентски 
общежития) е в противоречие с увеличаващото се социално разслоение и уязвимост. 
Общественият наемен фонд е предимно стар, амортизиран и силно разпръснат сред 
етажна собственост, което го прави по-трудно управляем и повишава необходимостта от 
бюджетни средства за поддръжката му. Появилият се в прехода частен наемен фонд се 
увеличава, което допринася за жилищната мобилност, но ценовите нива не допускат 
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масова платежоспособност, а голяма част от този фонд сменя предназначението си 
(особенно в центъра).  

В сравнение с цялата страна, София има най-развитите пазари на жилища. 
Покупките “на зелено” отстъпват място на транзакциите с готов продукт – появяват се 
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 10% от потенциалното). Ролята на кредита в 
новото строителство е все още малка - от 3 до 5% от стойността на инвестициите. 

Жилищните територии са обособени условно в 4 зони – централна и в три 
концентрични пояса.  

В централната зона обитаването се облагодетелства от възможно най-пълния 
комплекс от услуги. Това е най-развитият и с най-високи ценови нива пазар на 
недвижимости с преобладаващо масивен фонд.  Очертават се два ясно обособени сегмента 
– добър южен и лош северен. В северозападния сектор има силно амортизирани квартали, 
системно неподдържани и амортизирани инженерни мрежи, подлежащи на пълна 
реконструкция. 

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. Драстичната потребност от 
паркиране/гариране влошава транспортната проходимост и качествата на средата. 

В Първи пояс (компактния град София) - терените до Околовръстен път на юг и 
запад, до Обеля, Надежда и Левски – на север, до Дружба и Горубляне - на изток, се 
намира същинската среда за обитаване на големия град. Тук  смяната на функциите на 
жилищните сгради е по-слабо изразена и има значителни резерви за ново строителство. 
Застрояването на този пояс е разнородна и неравностойна мозайка – добре устроени 
квартали, панелни комплекси, “запечатани” останки на села, ново традиционно 
строителство, незастроени терени. И тук има два ясно обособени сегмента – добър южен и 
лош северен, доказани от  пазарните цени. Тук е съсредоточен най-мащабният проблем на 
системата обитаване в общината – панелните жилищни комплекси, както и кварталите с 
концентрация на ромско и бедно население. 

Вторият пояс обхваща “огърлицата” от квартали, селищни структури и селища, 
гравитиращи към компактния град в близост до периферията на първия пояс. Преобладава 
свободно застрояване с ниски гъстоти и етажност, което контрастира на силно 
урбанизираната периферия. Сегментите “юг-север” и тук се отличават по стандарт, 
функции и екологични показатели. Пазарният натиск/интерес е насочен изключително на 
юг, където обитаването се интегрира с отдих, поради големия рекреативен потенциал. 
Предизвикателствата тук са свързани с пазарната стихия, уличната мрежа и липсващата 
канализация. На север картината е противоположна – лоши екологични параметри и 
недобра свързаност с центъра в част от териториите, липса на пазарен интерес/ 
инвестиции, нисък жизнен стандарт и качество на изградената среда за обитаване. 

Третият пояс е зоната изцяло извън строителните граници на София, обхващаща 
трите града Нови Искър, Банкя и Бухово, по-отдалечените от Столицата села в общината, 
а във функционален аспект - и населени места, извън административните й граници, но 
под активното влияние на София. В тази зона е налице непълна развитост на спектъра от 
градски функции, но съхраненост на природната среда в по-голямата й част. Зоната е с 
ниска степен на оползотвореност и урбанистична активност при наличен голям 
потенциал, в т. ч. за социални жилища. От съществено значение е преминаването на 
транс-европейските коридори, което е сериозна предпоставка за активизиране и 
урбанистично усвояване.  
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Изследванията доказват огромен теоритичен капацитет на сегашните жилищни 
територии. При усвояване на пределно допустимите норми (плътност, интензивност, 
етажност), в тях могат да се поберат още 260 000 жилища. Този капацитет не би могъл и 
не би трябвало да се усвои през следващите 20 години. Налагайки прогнозата на ОУП за 
ново жилищно строителство (около 100 000 жилища до 2020 г.) само върху територията 
на компактния град, би се усвоил до 38% от теоритичния му капацитет. 

Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в София е 
сравнимо с това в ЕС (466 жил./1000 обитатели). Към 2011 г. общият брой на жилищата в 
Столична община (607 228) е значително по-голям от този на домакинствата (459765), но 
високите средностатистически стойности се дължат не на високи стандарти на 
потребление, а на наличие на голям брой необитавани жилища. 

Доказаният в ОУП дефицит възлиза на 60 000 условни жилища. В периода 2001-
2011 са настъпили няколко важни промени - броят/делът на стандартните жилища се е 
увеличил; броят/делът на необитаваните жилища е нараснал двойно; броят на 
примитивните жилища се е намалил двойно; броят на пренаселените жилища (над 2 
обитатели на стая) се е увеличил до 23 900 жилища с 87 900 обитатели. Ако базата за 
изчисляване на жилищните дефицити се запази (само фонда от стандартни обитавани 
жилища), разликата между приетите стандарти за жилищно потребление и действителното 
потребление би била около 75 000 условни жилища.  

Повечето обитатели са собственици на жилищата (около 85%), като само около 5% 
от тях имат висяща ипотека, но над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни 
доходи, за да поемат текущите разходи. Над 5000 жилища са без правен статут (предимно 
ромски). Съществуват множество заплахи поради намалената платежоспособност на 
собствениците, което налага да се търсят алтернативи за свободен избор: социално 
жилище срещу собственото или субсидии за обновяване и поддържане на сегашното 
жилище. 

От направения анализ са систематизирани важни изводи за поведението на 
обитателите и собственици на жилища, за влиянието на негативните фактори върху 
средата за обитаване, за управлението и функционирането на жилищния фонд, за 
жилищната политика на СО, за институционалната, финасовата и правната рамка. Тези 
изводи са от основно значение за избора на зоните за въздействие със социален характер и 
за същността на проектите, чрез които ще се реализират идеите на ОПР и ИПГВР за 
преодоляване недостатъците на системата и за подобряване на средата за обитаване.  

Очертаващите се приоритетни проблеми/потребности на софийската жилищна 
система са свързани със създаване на условия за масово обновяване на многофамилните 
сгради в интегрирани проекти за преструктуриране на цели териториални единици, с 
включване на ПЧП за целесъобразни/необходими инвестиционни инициативи, 
генериращи печалби и работни места в жилищна среда, с преструктуриране и разширено 
възпроизводство на общинския жилищен фонд, и с институционалното и кадрово 
укрепване на сектора в общинската администрация. 

Жилищната система на София е добре запасена с физическите си елементи 
“жилищни територии” и “жилища”. Капацитетът на жилищните територии по действащия 
ОУП надхвърля 50% от сегашния фонд, т.е. би позволил изграждането на над 300 000 
нови жилища. Тази цифра надхвърля значително прогнозата за платежоспособно търсене 
в периода до 2020 г. (около 100 000 жилища). Същевременно системата разполага с над 
140000 необитавани жилища. Не така добре стоят другите елементи – административната, 
правната и финансовата рамка. Потенциалът в тяхното реформиране, укрепване и 
функциониране е разкрит в Националната жилищна стратегия. За съжаление, значими 
действия на местно ниво не може да има, ако не се активират реформаторските действия 
на национално ниво. 
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Обобщени от анализа, повечето аспекти на проблемната картина са с национален 
адрес. Основните проблеми на Софийската жилищна система са отсъствие на адекватна 
жилищна политика (национален и общински проблем); липса на система за държавно 
субсидиране и кредитиране чрез специализирани ипотечни банки; влошаване на 
финансовата достъпност до жилище. В сравнение с ЕС, жилищната мобилност в София 
остава значително по-слаба, поради ниските доходи и липсата на развити жилищни 
пазари. Жилищният фонд деградира поради неадекватно управление и поддържане, в 
периферните жилищни комплекси и някои части на центъра се увеличава концентрацията 
на бедност и престъпност. Общинският жилищен фонд е сведен до символичен дял и е 
трудно управляем.  Повечето млади семейства и маргиналните групи нямат шанс за 
достъп до  жилище.  

Факторите за развитие, между които обществено–политически,  пространствени, 
урбанистични, демографски, екологични, инфраструктурни, икономически и социални 
условия за София са сравнително добри.    

 

3.9. Обществени центрове и публични пространства  
 

Дефинирани са три периода след 1989 по отношение на политиката на СО за 
обществените пространства на София: 1989 – 2000 – Липса на цялостна политика по 
темата; 2000 – 2006 – Частични политики на СО, довели до еднократни реализации и 2007 
– досега – Темата влиза в дневния ред на СО, но не е приоритетна.  

Основните документи на СО не разглеждат специфично проблемите на 
обществените пространства и те не са сред основните й приоритети. Темата се слива с 
теми като „Защита на културното наследство“ или „Зелена София“.  

Обществените пространства имат различни аспекти, свързани с физическото им 
определяне и живота, пулсиращ в тях, те са мястото, където гражданите се срещат, за да 
бъдат заедно. Обществено значимите места са “точки”/зони в градското пространство, 
където има концентрация на фактори с обществена значимост. Това са  площади, паркове, 
градини, кръстовища, търговски улици и др.  

Най-активните и посещавани градски площадни пространства - “Славейков”, 
“Попа”, “Орлов мост”–“Царевец”, “Народният театър”, “Дворецът/Художествената 
галерия”, “Ал. Невски”, “Народно събрание”, “Св. Неделя”, “Гарибалди” показват, че това 
са знакови пространства за града, със своя публика и характерни дейности, но почти 
всички имат недостатъка на “транзитно” преминаващи пространства с активно 
автомобилно присъствие и произтичащите от това въздействия.  

По-големите градини и паркове, изследвани в тази група са Борисовата градина, 
Градската градина, пространството около НДК,  Заимовата и Княжевската градина, Южен 
парк – първа и втора част, Паркът на Военна Академия, Западен парк и др., някои от които 
са особено популярни сред населението на София, радват се на по-голяма посещаемост, 
особено в почивните дни. Основният проблем при тях към момента е не толкова 
опазването им от застрояване, а лошата поддръжка през годините. 

По-малки паркови пространства и градини, почти всички свързани с уникални 
обществени сгради, преобладаващо църкви, между които градината срещу СУ “Св. 
Климент Охридски”, Докторската градина, градината на Народната библиотека,  на 
църквите “Св. Седмочиленици”, “Св. Георги”, “Св. София”, на Руската църква, пред 
Минералната баня се използват ежедневно от обитаващите/работещите в съседните 
сгради, за почивка, за детска игра в близост до жилищните зони, за транзитно 
преминаване както и по време на културни и религиозни празници.   
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Кръстовища, с потенциал да се превърнат в атрактивни публични пространства са 
пл. “Македония”, “Орлов мост”, площадът при паметника на В. Левски, при Руски 
паметник,  при метростанцията до стадион “Васил Левски”, пл. “Възраждане”. За някои от 
тях са правени проекти и конкурси за да се промени основната им функция и да се 
осигури повече пространство за пешеходци, но идеите са останали нереализирани.    

По-главните улици с потенциал на пешеходни променади са бул. “Витоша”, 
улиците “Пиротска”, “Граф Иганатиев”, “Шишман”, “Солунска“, булевардите “Цар 
Освободител”, ”Патриарх Евтимий”, “Левски” (от Попа до университета) и ул. “Раковски” 
(от “Патриарха” до “Московска”).  Това са улици с подчертано търговски характер, все 
още незасегнати драстично от големите търговски центрове, със значителен поток от 
пешеходно движение. В миналото повечето от тях са били обект на архитектурно 
творчество, градоустройствени конкурси, студентски и младежки пленери. Малка част от 
идеите са реализирани, предимно свързано с по-значими обекти от публичен или 
транспортен характер. Основните проблеми, които възникват при превръщането им в 
пешеходни улици са свързани с организацията на движението и претоварването на 
уличната мрежа, особено в централната част на града.  

Ежедневният пешеходен трафик е по-ясно различим в ЦГЧ на София поради 
наслагване на няколко причини за пешеходство. Картата на пешеходния трафик показва 
ясна мрежа с връзки между обектите или кръгови движения с дължина до няколко 
километра и продължителност на пешеходно движение 1-2 часа. Съществува органична и 
устойчива връзка между ежедневния пешеходен трафик и уличната търговия, между 
пешеходния трафик и културното наследство. Той е важен фактор в оценката на 
качеството на живот в градовете и трябва да бъде развиван и защитаван. 

Метростанциите и пешеходните подлези имат най-голям интензитет на 
преминаване на пешеходци. Качеството на средата в тези точки е от съществена 
значимост, тъй като всички потоци минават оттам. Наличието на търговски обекти и 
общинска охрана се наложи като устойчив модел за поддържане на подлезите. 
Метростанциите са ново явление с мощен, генериращ пешеходно движение ефект. 
Свързаността на градски транспорт, търговия, забавления и култура ги превръщат в 
градски акценти. Положителен пример е подлезът пред Софийски университет!  

В градската територия могат да бъдат различени паметници и места, отправни 
точки, генериращи или предизвикващи пешеходния трафик. Те имат емоционална и 
културна роля, исторически контекст и съдържание, отличават се с качества на 
архитектурата, с височина, обем, ширина. Тези „котви“ са задължителен елемент от 
идентичността на града. Тъ като градският туризъм в София е слабо развит, сградите или 
паметниците „котви“ присъстват слабо в туристическия PR и в рекламната стратегия на 
София и маркетинга на града. В този аспект може да се направи много с помощта на 
частния сектор. 

Конфликтните точки на сблъсък между пешеходните потоци и автомобилния 
трафик определят качеството на обществените пространства. За осигуряване на 
спокойствие, сигурност и удобство на преминаване в ежедневния автомобилен трафик са 
нужни иновативни подходи, известни по света: по-специална настилка, нов тип „зони“ за 
преминаване, спиране на автомобилния трафик във всички посоки, споделени 
пространства и др. „Отвоюването” на обществените пространства от автомобилите е само 
по себе си цел, елемент от Визията “Град на хората и за хората”. 

Възможните места за масово събиране на хора (1000-50000) са площадите “Ал. 
Невски” и “Батенберг”, пред Народния Театър, стадионите „В. Левски“ и “Народна 
Армия”, НДК, Борисовата градина и Южния парк за летни фестивали със свободен 
достъп, популяризиращи музиката, изкуството, операта, танца. Възможността за масово 
събиране на хора без специални мерки трябва да бъде подкрепяна и развивана. Трябва да 
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бъдат преосмислени откритите обществени пространства, градския транспорт и 
пешеходните връзки, близостта на жилищни сгради, инфраструктурата и логистиката. 
Това ще стимулира градската активност, фестивалите и масовата култура. 

Пешеходното движение през уикендите се променя: градът се „изсипва“ в 
парковете. Те се превръщат в значими обществени пространства за отмора и срещи, с 
развлекателен, социален и културен характер. Анализът на тези зони показва, че няма 
достатъчно места за паркиране, липсва връзка между отделните зони за безконфликтно 
преминаване от една в друга.  Темата „свързаност“ е от голямо значение за пулсирането на 
пешеходния трафик. Мостът на влюбените демонстрира големия ефект от реализацията на 
подобни връзки: това е едно от емблематичните места в София! 

Местата за срещи са „крайъгълни камъни“ в обществените пространства със  
специфичен, емоционален характер, тясно свързани със суб-културата,  с идентификация 
на общности и с културната идентичност. В годините някои от тях затихват или изчезват, 
появяват се нови. Те никога не са били обект на защита или особено отношение през 
последните 30 години, а са не по-малко значими от паметниците на културата.  

Обществените пространства имат своя дълбок, демократичен и социален характер. 
Провеждането на митинги и протести е част от нормалното функциониране на будното 
гражданско общество. Обществените пространства трябва да отчитат протестните 
шествия като фактор. Традиционните маршрути са по централните улици. Местата за 
събиране на хората са пред сградите на властта, както и на градските площади. 
Разработването на бъдещите пешеходни улици и пространства трябва да отчете 
необходимостта за преминаване на големи потоци хора (над 5000 души). Развитието на 
свързана пешеходна мрежа в центъра ще намали проблемите при провеждане на шествия 
и протести: затваряне на улици и спиране на движението.  

Търговците в обществените пространства са основни участници, те генерират 
трафик, задържат хората и често инициират културни събития. За разлика от моловете, 
където има единно управление и ясни регламенти, ситуацията по улиците е значително 
по-сложна и неудобна за инициативите на търговците. В София не са известни Асоциации 
на търговците от търговските улици, каквато практика е позната в чужбина. Не са 
известни и общински мерки за насърчаване на отделни дейности, които биха довели до 
създаване на „улица на занаятите“ или „улица на ресторантите“. 

Качеството на градския дизайн определя усещането за комфорт и богатство на 
града. То се определя от качеството на озеленените площи, участието на водата, 
настилките и елементите на обзавеждането, информационни и декоративни елементи. 
Независимо от опитите на Дирекция “Архитектура и градоустройство” към СО да внесе 
ред и да подобри естетическите качества на уличните и откритите пространства в 
столицата с разработената и приета “Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, 
информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията на Столична община”12, все още могат да бъдат забелязани много проблеми с 
настилките, водните елементи, обзавеждането, преместваемите обекти и др. 

Необходима е идентификация на цялата мрежа от маршрути и пространства, които 
да бъдат разработени с внимание и вкус. Необходими са инвестиции за висококачествени 
изделия и настилки, каквито СО трябва да осигурява ежегодно и които местната 
индустрия може да произвежда. Нужни са програми за развитие на талантливи и 
мотивирани кадри - дизайнери, урбанисти, ландшафтни архитекти, каквито СО, в ролята 
на меценат, трябва да издирва и насърчава чрез конкурси и стипендии. 

През периода 2007 – 2012 г. бяха осъществени или са в процес на осъществяване 
някои по-значими проекти за обществени пространства в областта на дизайна на градската 

12 http:// www.sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id...   
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среда, художественото осветление, благоустройството на паркове и пешеходни 
пространства. Повечето проекти са обект на директно възлагане или на възлагане по 
метода “design&build“. Между успешните инициатива са „Шишман диша“, фестивалът 
„Mellow“, седмиците на дизайна, архитектурата и танца, проведени с подкрепата на 
Столична община в партньорство с частни и неправителствени организации. Този нов 
опит и партньорство трябва да бъде развит като основен инструмент в процеса на 
промените в ЦГЧ. Той дава бързи резултати, общественият отклик е положителен, 
инвестициите са малки, местните жители и търговци виждат промяната, а гражданите 
преживяват щастливи моменти. 

При изследването на градските пространства, пешеходните зони и маршрути, не 
само в ЦГЧ, но и в локалните центрове и линейни концентрации по главните градски 
булеварди, може да се направи обобщеният извод, че Столична община има огромен 
потенциал, който може и трябва да бъде развит чрез интегрирания подход, приложен в 
ИПГВР и ОПР. Специално внимание заслужава обстоятелството, че в приетия през 2013г. 
ИПГВР на София 2014-2020г. е разработена само зона О1 – ЦГЧ, а допълнителната зона за 
въздействие О2, одобрена от СОС, остава като една предопределена приоритетна част при 
разработване на ОПР. Приоритет за тази функционална система в ОУП са и комплексните 
обслужващи центрове от второ и трето ниво. 

 

3.10. Производствени зони  
В София съществуват 26 производствени зони, локализирани около железопътните ареали 
и входно-изходните магистрали. Голяма част от тези зони са неадекватни на съвременните 
изисквания. Причините, освен физическото износване, липсата на поддръжка и 
обновяване, се дължат на структурните промени, които индустриалният сектор преживя в 
годините след 1989 г. Някои от тези промени са:  
 В структурата на икономиката – спад в производствения (вторичен) сектор и 

развитие на третичния сектор и услугите.  

 В отрасловата структура на промишлеността – от тежка промишленост към лека и 
преработваща промишленост. 

 В структурата и размерите на производствените единици – от големи държавни 
производствени структури (обединения, комбинати и др.) към частни малки, 
средни и микро предприятия с ниска степен на хоризонтална и вертикална 
интеграция.  

 В ресурсоемкостта на производството – от високоресурсоемка индустрия към 
ефективно използване на ресурсите и енергийна ефективност, завишени 
екологични изисквания към производството и др. 

Развитието на модерно и високотехнологично производство е една от най-често 
заявяваните стратегически цели за развитие на Столицата. В Областната стратегия за 
развитие на Област София 2005-2015 и в Общинския план за развитие на Столична 
община 2017-2013 присъстват цели, приоритети и мерки, свързани с развитие на 
икономика на знанието, изграждане на високотехнологични паркове, модерни 
производствени, складово-логистични и бизнес зони и др. 

Общият устройствен план на Столична община, одобрен със Закона за устройство и 
застрояване на Столична община през 2006 г. и актуализиран с Решение на Министерски 
съвет през 2009 г., също поставя цели за развитие на Система „Труд“, свързани с 
изграждане на конкурентноспособна икономическа структура и  утвърждаване на града 
като регионален информационно-телекомуникационен възел. Устройствената концепция 
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на плана по отношение на производствено-складовите зони предвижда три модела на 
бъдещо развитие и устройство: 

• Преструктуриране и функционално преотреждане на производствени зони, 
разположени в близост до централните градски части, където не е подходящо 
развитието на производство, както и на Кремиковци; 

• Реконструкция и модернизация на основните територии, които продължават да 
функционират като предимно производствени зони в Северния индустриален район 
и Югоизточния индустриален район. 

• Развитие и изграждане на нови производствено-складови и логистични зони в 
периферията на компактния град и околоградския район, разположени по 
околовръстния транспортен ринг и на основните входно-изходни магистрали.  

София е с водещи функции в националната икономика, концентриращ около 1/3 от БВП 
на страната и около 1/2 от ПЧИ. Икономическото развитие на София се благоприятства от 
влиянието на множество фактори, между които ролята на града като Столица и главен 
административен, делови и културен център на страната, както и от функциите на  
транспортно-комуникационен възел с добре развита транспортна мрежа и комуникации. 
Територията на общината е с висока обща инфраструктурна съоръженост и изградена 
значителна по капацитет база на всички отрасли на икономиката. Високото качество на 
човешкия потенциал и на трудовия ресурс се определя от високата квалификация - над 
70% от населението е със средно и по-високо образование, 27% от населението е с висше 
или полувисше образование. Това се дължи и на големия брой висши учебни заведения 
(20 бр.) и научноизследователски центрове и институти (58 бр.), които са благоприятен 
фактор за иновационното развитие на града. 

Наред с факторите, стимулиращи социално-икономическото развитие на София, могат да 
бъдат отбелязани и такива, които са със задържащ характер, сред които отдалечеността от 
европейските и световни икономически центрове, недостига на пазари за реализация на 
продукцията,  недостатъчно развитата  съвременна технологична, пазарна и 
предприемаческа инфраструктура, ниската енергийна ефективност на производствените 
дейности и услуги, ниските темпове на преструктуриране и модернизация на 
промишленото производство, на развитие на иновационни и високотехнологични 
производства. 

В компактния град са обособени 3 индустриални района, няколко подрайона и отделни 
териториални групи от предприятия. Ясно обособените райони са Северен, с около 25% 
негоден сграден фонд, и Югоизточен, значителна част от който е за реконструкция. 
Третият индустриален район е система от индустриални подрайони и жилищни 
образувания (Западен индустриално-жилищен район). В него съгласно ОУП са 
предвидени високотехнологични производства и услуги.   

В компактния град са разположени и няколко дисперсни индустриални подрайона: 
Средец, Витоша, Изгрев, Югозапад и Бояна. Те са добре обслужени инфраструктурно, 
разположени са на главни градски артерии, което ги прави подходящи за развитие на 
търговия и бизнес, обществено обслужване и обитаване. Част от производствените 
предприятия отдавна не функционират, а най-ценният им актив е земята. 

Производствените зони и структури в околоградския район обхващат основно МСП, 
складове, бази на транспорта, на строителството и производствени комплекси по 
протежение на главните магистрали.  Специално място в производствения комплекс на 
столицата заема МК „Кремиковци“, поради големината и мащаба на екологичното си 
въздействие. След мащабни инвестиции за рекултивация на почвите в и около комбината, 
територията на "Кремиковци" ще бъде огромен резерв за развитието на 
високотехнологични производства, складово-логистични бази, бизнес и търговия.  
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Заявените в стратегическите документи цели за развитие на високотехнологични дейности 
и базирана на знанието икономика не се реализират на практика. В София няма 
функциониращ технопарк или бизнес инкубатор, който да стимулира развитието на 
технологични фирми и да подпомага връзките между бизнеса, науката и иновациите. 
Развитието на високотехнологичните фирми и отрасли в София се дължи изцяло на 
частната инициатива без подкрепа от общината или държавата.  

Аналогични са изводите по отношение на целите за модернизиране на материално-
техническата база и за преструктуриране на остарелите производствени зони. Там където 
има подобни примери, те са резултат на инициативи на частния сектор, а не на 
целенасочена политика и инициатива на общината.  

Проектите за преструктуриране и обновяване на стари производствени зони са 
изключително актуална европейска практика, подчинена на целите на „зелената 
икономика“, „зелените градове“ и т.н. Обновяването на производствените зони ще доведе 
до по-модерна инфраструктура, по-висока енергийна ефективност, ще намали 
потреблението на ресурси и в резултат ще подобри конкурентоспособността на 
производството. От друга страна, неефективно използваните стари промишлени зони 
(железопътни ареали, военни терени и др.) са огромен териториален резерв за развитие на 
други градски функции.  

Използвайки възможностите на Структурните фондове на ЕС през следващия програмен 
период 2014–2020 г., както и възможностите на новите финансови инструменти от типа 
JESSICA (чрез Фондовете за градско развитие), Столична община може и трябва да 
реализира поне по един от следните видове проекти, свързани с производствените 
територии: 

 Изграждане на високотехнологичен парк с локализация бивш военен терен с 
отпаднала необходимост на 4-ти km, (заложен в ИПГВР) и специализирани бизнес 
инкубатории от по-малък мащаб; 

 Обновяване на съществуващи производствени зони с потенциал за развитие 
(Северен индустриален район - производствени зони Илиянци-Запад, Илиянци-
Изток, Военна рампа-Запад, Военна рампа-Изток); Югоизточен индустриален 
район (производствени зони Хр. Ботев–Слатина, Искър-Север, Искър-Юг); 
производствена зона Нови Искър; Кремиковци; 

 Преструктуриране с деиндустриализация на производствени зони и терени: 
Задгаров подрайон, Производствени зони Захарна фабрика и Орион, 
Производствена зона Средец, Производствена зона Витоша и др. 

Анализът на развитието на производствените зони, на проблемите и перспективите за 
обновяването им е от важно значение за да може ОПР да набележи проекти, свързани с 
иновациите и съвремнните технологии и със значителна добавена стойност при тяхното 
реализиране.  

И в тази система, извън разработената с ИПГВР основна икономическа зона за 
въздействие И1, има предопределен приоритет за ОПР: насочване на усилия за 
възстановяване и развитие на дефинираната и приета с решение на СОС зона за 
въздействие И2. 

 
 

3.11.  Комуникационно-транспортна инфраструктура  
Общото, което се стреми да постигне Столична община в своята политика по отношение 
на комуникационно-транспортната инфраструктура, записано в поредица от документи се 
базира на интегрирания подход,  разглеждащ транспортния сектор като цяло и във 
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взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се конкурират и 
взаимодействат помежду си. Чрез подобряване на комуникационно-транспортната 
инфраструктура се постига по-висок стандарт на градската среда, подобряват се 
параметрите на санитарно-хитиенните условия и оттам - здравето на населението. 
Развитието на интермодалните връзки между отделните видове транспорт в общината и 
координацията му с междуобластните превози, при гарантиране на ефективен, 
безпрепятствен и удобен достъп до националните и общоевропейските транспортни 
мрежи, е сред приоритетите по важност. Приоритетни компоненти на общинската 
транспортна политика са създаването на среда, която насърчава пешеходното и 
велосипедно движение. 

Комуникационно-транспортната система на гр. София обхваща всички видове транспорт - 
Автомобилен, железопътен, въздушен транспорт, масов обществен транспорт (автобуси, 
трамвай, тролей, метро), таксиметров транспорт (маршрутни таксита и таксита), пътната и 
уличната мрежа със съоръженията за обслужване, местата за паркиране и гариране и 
съоръженията за регулиране. Транспортната инфраструктура включва 8 железопътни 
гари, метро, голяма модерна автогара, международно летище, трамваен, тролейбусен, 
автобусен и велосипеден транспорт и система за пешеходно и велосипедно движение. 

Автомобилният транспорт пресичащ територията на София разпределя движението към 
три международни коридора: 4, 8 и 10 и към страната чрез  главните връзки север-изток - 
АМ „Хемус“, югоизток-изток - АМ „Тракия“, запад-югозапад - АМ „Люлин“, югозапад – 
Е 80 (І-8), север – път ІІ-16, юг – път Е 770 (І-6). Това се осъществява чрез СОП (път ІІ-
18). 

Железопътният транспорт на столицата е в 4 направления – към турската граница през 
Пловдив чрез Първа главна железопътна линия, към Варна, през подбалканските 
котловини към черноморските пристанища и към Гърция, Македония и Сърбия.  ЖП 
линията Нови Искър-Мездра е част от 7-ма главна линия за Северна България и Румъния с 
постоянен интензивен трафик. 

Железопътната инфраструктурата на възела при град София включва гари, междугария, 
депа, бази, индустриални клонове и разтоварища. Линейната ж.п. инфраструктура в града 
и около него е образувана от 39 междугария. Общата дължина на железопътните линии е 
249 km. Гарите, формиращи Софийския ЖП възел са 27 броя. Пътническият трафик се 
диференцира на вътрешноградски, крайградски, далечни и международни превози. 
Вътрешноградските превози са незначителни - около 10 000 пътници дневно. 

Въздушният транспорт в София се обслужва от едно летище, най-голямото в страната, с 
полети до Европа, Азия и Африка. Пътникооборотът през последното десетилетие е с ръст 
от 5-8% до около 3 млн. пътника годишно през 2010 г. Летището функционира от 1937 
година. Терминал 1 е построен преди Втората световна война и реконструиран през 1951, 
1965 и 2000 г. Терминал 2 е в експлоатация от декември 2006 г., има голям паркинг с 800 
места. На летище София работи и специален терминал на правителството, ситуиран в 
отделна сграда. Летището e на около 10 km от ЦГЧ. 

Автобусният транспорт функционира от 20 април 1935 г. той е основният транспорт за 
столицата. Годишно пътническите пътувания са 260 милиона, сравнено с пътуванията с 
трамвай е 2 пъти повече, 4 пъти повече с тролей и 10 пъти повече с метро. Маршрутите на 
автобусните линии са в минимални граници, понякога се дублират с тролейбуси и една 
част от тях подлежат на закриване. Съществуват 94 бр. линии, от които 45 градски с 
дължина на маршрутите 2359.40 km (от които градски 1017.40), със средно разстояние 
между спирките 625 m, средна експлоатационна скорост 19.4 km/час и дължина на 
автобусната мрежа 1 289 km. (по данни от 2009 г.). 

 79 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

Трамвайният транспорт в София е с начало 14 януари 1901 г. Използват се два типа 
линии - теснолинейни и нормални, като преобладават първите. Броят на линиите е 15, 
дължината на маршрутите двупосочно е 280.62 km, средното междуспирково разстояние 
450 m, средната експлоатационна скорост  12.7 km/час и дължината на трамвайната мрежа 
152 km. Трамвайният транспорт има частични модернизации по някои от новите 
маршрути, но не са въвеждани модерните системи за управление. 

Тролейбусният транспорт е открит в София на 14 февруари 1941 г. с маршрут 
Горнобански път-Горна баня. В настоящия момент тролейбусният транспорт обслужва на 
60 млн. пътника годишно с 9 бр. линии, с дължина на маршрутите двупосочно 194.48 km, 
средно междуспирково разстояние 470 m, средна експлоатационна скорост 14.4 km/час и 
дължина на тролейната мрежа 112 km. 

Метрото е транспорт, единствено развит в град София и влиза в експлоатация на 28 
януари 1998 г. Има 1 бр. линии, с обща дължина на маршрутите двупосочно 17.8 km, 
средно междуспирково разстояние 1.37 km и средна експлоатационна скорост 38.84 
km/час. Общата проектна дължина на метро мрежата е 65 km. Метрото е допълнение към 
трамвайните, тролейбусните и автобусни линии. Възможностите да се пътува до метро 
станциите и оттам да се разпределя пътникопотока в града са малко. В големите жилищни 
комплекси не се използва достатъчно довеждащ до метростанциите транспорт (велоалеи, 
велотерминали, вътрешни тролейбусни и автобусни линии) В 2012 г. то обслужва 11% от 
пътуващите, а през 2020 г. се очаква да се достигнат 24%. 

В сравнение 2002 г. и 2010 г. се наблюдава спад на използването на масовия градски 
транспорт и ръст на метро транспорта – при автобусния с 22%, трамвайния – с 23%, 
тролейния със 7% и при метрото - ръст с 318%.  

Таксиметровият транспорт е разделен в две групи - маршрутни таксита и таксиметров 
транспорт. Маршрутните таксита са допълнение на обществения градски транспорт. В 
София има 40 линии, които превозват около 43 000 пътника на ден, като за година се 
ползват от 11 млн пътника. Този транспорт създава проблеми в движението и 
безопасността.  

Таксиметровият транспорт е с 6 000 лицензирани таксита от 24 компании Към момента 
има 21 стоянки в Централна зона и 37 стоянки в Зона 1-ва с общо 375 броя паркоместа.  

Пешеходното движение се осъществява по наличната улична мрежа - по тротоарите (и 
често по пътните платна), по пешеходни алеи в парковете, места за отдих и развлечение; в 
обособени пешеходни зони, организирани специално или чрез забрана на автомобилното 
движение. То е затруднено, а в известни райони блокирано, поради разположените в 
пешеходните пространства заведения, магазини, паркирали автомобили, поради 
намаления габарит на тротоарите и лошото състояние на настилките, неправилното 
ситуиране на спирките, лошата осветеност и обезопасеност.   

Развитието на велосипедните трасета на територията на СО започна през последните 10 
години. В повечето случаи те са пренебрегнати при развитието на транспортната 
инфраструктура, за сметка на приоритетно разрастващата се автомобилна 
инфраструктура. До 2011 г. са изпълнени трасетата по бул. „Цар Борис ІІІ“, в Южен парк, 
в комплексите „Люлин“ и „Младост“, както и в отделни участъци в ЦГЧ.  

Общата дължина на веломрежата на гр.София в строителни граници е 255 km, от които 
изградена 27,200 km и с инвестиционна готовност 42,900 km. Системата от велопаркинги 
обхваща местата при изградените велотрасета. Необходимо е изготвянето на 
информационна карта, на която освен веломаршрутите да са обозначени местата на 
велопаркинги и обществени велостанции. Добре е да бъдат нанесени и велопаркингите, 
поставени от частни инвеститори при търговски обекти.  
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Пътническите въжени линии, осъществяващи достъп до планината Витоша също са в 
недобро състояние. Спряна е ПВЛ Княжево-Копитото. Ако се изключат линиите в района 
на х. „Алеко“, столичният град се обслужва от две линии – двуетапна двуседалкова 
въжена линия “Драгалевци – Бай Кръстьо – Голи връх” с обща дължина 3475 m, 
преодоляваща денивелация от 893 m и с капацитет съответно 300 и 600 души на час и 
кабинковия лифт “Симеоново–хижа “Алеко”, преодоляващ разлика във височините от 
1076 m, с дължина 6270 m и  капацитет 1500 души на час. 

През последните години управлението/собствеността на въжените линии е предоставено 
на фирми, които не са в състояние да експлоатират и не ги пускат в  движение, с което 
затрудняват свободния достъп до планината. Той се реализира с автомобилния транспорт 
и независимо от административните ограничения през почивните дни има големи 
задръствания. Проблем е и паркирането в близост до станциите на ПВЛ и около 
туристическите обекти.  

На територията на град София е разположена уличната мрежа на града, Европейските 
транспортни коридори, автомагистрали, пътища на РПМ и общинските пътища. Уличната 
мрежа в града е с обща дължина около 3 400 км. Първостепенната улична мрежа е 
общата плътност е 2,53 km/km2 при дължина на ПУМ - 428 km и площ 167 km2. За 
Централните градски части плътността е 4,63 km/km2. Необходимо е да се увеличи общата 
плътност за селищната територия чрез доуплътняване на ПУМ. Структурата й е кръгово-
радиална. Второстепенната улична мрежа е с ортогонална структура. Част от платното 
за движение се използва и за паркиране. 

Експлоатационното състояние на уличната мрежа не е  добро. През последното 
десетилетие са включени нови територии за живеене, но темпът за изграждане на 
уличините трасета е изоставащ или блокиран. Това затормозява провеждането на 
транспортните потоци и пречи за нормалното функциониране на градската структура. 
Състоянието на настилките е недобро, липсват необходимите уширения при 
кръстовищата, в активните ленти за движение се наблюдава безразборно паркиране, а това 
намалява допълнително пропускателната способност на ПУМ.  

Паркирането се извършва преди всички по уличните платна. Специално построени 
паркинги има единствено при новостроящите се обществени търговски центрове, които са 
предимно частни. Съществуващите паркинги в жилищните комплекси, оразмерени 
съгласно нормативите от периода 1960-1980 г. за 1 автомобил на едно домакинство (250 
места на 1000 жители), не удовлетворяват потребностите днес, поради преуплътняване на 
свободните терени в тези комплекси, застрояване на реституирани терени по периферията 
им и увеличаване броя на автомобилите в движение.  

Паркирането в ЦГЧ е с голямо търсене. Тя привлича по-големи количества трафик, 
поради съсредоточаването на големи офиси и административни служби. От 10.05.1989 г. е 
въведена“Синя зона”, която включва 4 000 паркоместа в 35 улици и няколко площада от 
центъра на града. Броят на паркоместата сега възлиза на 10 730, обхващайки улично 
паркиране, паркиране на площади, както и паркоместа, собственост на Общината. Общият 
обхват на “Синята зона” се разполага върху  150 улици и зони в центъра на града. 

Обобщените изводи от състоянието на уличната мрежа при кръстовищата показват лошо 
състояние на настилките при над 30% от кръстовищата, лоша видимост, минимални 
сфетофарни секции с лоша разпознаваемост на сигнала, препятствя по настилката, липса 
на знаци за престрояване и на комплексна сигнализация при 87% от случаите. Липсват 
улеснения и секции за велосипедисти пешеходци. 

На територията на София има 350 светофарни уредби, разположени на кръстовища и 
пешеходни пътеки, в по-голямата си част са стари. В Система за дистанционен контрол и 
управление на светофарните уредби са включени 150 кръстовища с безжична връзка за 
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следене на светофарите в реално време. Системата за видеонаблюдение към Центъра за 
управление на движението обхваща 10 кръстовища със 120 видеокамери, разположени по 
бул. "Александър Дондуков", бул. "Сливница" и Цариградско шосе. При светофарните 
уредби няма транспортни детектори, свързани към интелигентна система за управление на 
трафика. Остарялата система за организация на движението е ниско ефективна и трябва да 
бъде осъвременена за да осигурява по-големи пропускателни възможности в зависимост 
от натоварванията.  

В София има шест действащи автогари за обслужване на различни направления на 
автобусния транспорт за страната и чужбина. Натоварването (брой автобуси за 
денонощие) към момента е най-голямо на Централна автогара с 579 бр. към всички 
посоки, следвана от Автогара „Овча купел“ със 140 бр. линии и „Сердика“ с общо 109 бр. 
линии. Основен проблем е липсата на паркинги за посрещачи/изпращачи и таксиметров 
транспорт. Платеният режим на паркиране в частните паркинги не е съобразен с целта на 
потребителите – паркиране за ограничено време. Бъдещото развитие на автогарите е 
насочено към обвързване с метротранспорта, железопътния и въздушен транспорт. Целта 
е да се изградят интермодални терминали. 

Съгласно приетия от Министерски съвет на Р.България Технико-икономически доклад за 
метрото и одобрения със закон Общ устройствен план на столицата, Генералната схема за 
развитие на линиите му трябва да бъде с три диаметъра с разклонения в периферията, с 
обща дължина 65 km, 63 метростанции, като в крайния етап на реализация то ще превозва 
над 1,2 млн. пътника дневно. Вследствие нарастването на населението на града, както и 
перифериферното предвиждане от другите населени места към София се поражда 
необходимостта от създаване на специални комплексни центрове към метростанциите, 
както и на интермодални терминали. Развитието в по-далечна перспектива на този най-
ефективен градски транспорт следва да се проучи и подготви в устройствен аспект с 
актуализиране на приетите схеми. 

Основните проблеми в използването на ж.п. възел София, който е съвкупност от спирки и 
гари на територията на гр. София са породени от съсредоточаване на целия пътнически 
трафик на Централна гара и от изчерпване на пропускателната способност на коловозите. 
Липсват модерни терминали. Броят на ЖП гарите е 15, но връзките им с останалия 
транспорт са ограничени, а част от тях се използват твърде малко. Има неизползван 
потенциал за интегриране на пътническите ж.п. превози в общината със столичния 
градски транспорт.  

Относителният дял на транзита на товари, преминаващ през град София нараства. 
Товарният ЖП транзитен трафик, преминаващ през София е 20%, докато самият град 
осигурява на железницата само 3-4% от него.  
С оглед на перспективите за изграждане на високоскоростни ЖП-превози в ОУП на гр. 
София е разработено трасе за бъдещо преминаване на скоростен влак (до 160 km/ч.), което 
е препоръчително да се актуализира. 

Степента на моторизация (брой МПС на 1000 жители)  бележи значителен ръст. В края на 
1988 г. в района на София са били регистрирани общо 250 000 коли. Към 2010 г. 
моторизацията се е увеличила двойно и е достигнала 500 автомобила на 1000 жители. 
Съществуват големи разлики в скоростите за движение между различните класове улици, 
поради голямата натовареност  и задръстванията средната скорост на движение по бул. 
„България“ е 20 km/ч.  

От разгледаните различни видове транспорт преобладаващ е общественият транспорт, 
който през последните 10 години се е намалил с около 15%, като се е увеличила ролята на 
личните автомобили. Ходенето пеша остава с постоянен дял - 10%, а делът на 
велосипедното движение е незначителен, поради липсата на традиционната култура и на 
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безопасна инфраструктурна среда. Средната продължителност на време пътуването в 
минути е нараснала с 3.4 мин за ползващите обществения транспорт и с 6.1 мин за 
ползващите  автомобили за 10 години. 

Входящото, изходящото и транзитното движение на град София на петте главни вход-
изхода на София извън рамките на Околовръстния път е с най-голямо натоварване към 
трите основни трасета на автомагистралите. Най-натоварена е южната дъга на СОП. 
Товарният транзит е висок и варира в границите на 20-42% от товарното движение, много 
висок е процентът на TIR транзита - 40-70%. 

Пътно-транспортните произшествия в България са 2 пъти по-високи от най-добре 
представящия се член на Европейския съюз и с 10-12% по-високи от средното за 
Европейския съюз. Над 70% от тежките ПТП са в населените места, като 96.3% от тях са 
на кръстовища, пътни възли, тунели, пешеходни пътеки. Пътно-транспортните 
произшествия в София нарастват спрямо общия им брой за София с около 0.3% за София-
град и 0.2% за София-област в периода 2009–2012 г. Голяма част от ПТП с фатален край 
са на пешеходци. Ако средно броят на загиналите пешеходци за 2010 г. е 22.4% за 
страната, за гр. София той е двойно по-голям - т.е 39% за София град и по-малко в София 
област - 9.8%. Спрямо общия брой на убитите водачи в населените места 26.4% са за град 
София. Тези данни сочат, че в голяма част от територията на София няма условия за 
равноправно ползване на пътната мрежа от всички участници в движението – 
автомобилисти, пешеходци, велосипедисти и др. Създаването на рискови ситуации е 
съвкупност от култура на водачите на ПС и безопасната улична мрежа. 

Глобалните проблеми за комуникационно-транспортната инфраструктура при 
преминаването през град София се пораждат от потребители извън града, които използват 
наличната и създаващата се улична мрежа на града. Решаването на тези проблеми ще 
стане чрез доизграждане на транспортните коридори и на стабилизирани обходни трасета. 
Локалните проблеми за комуникационно-транспортната инфраструктура се пораждат 
от града, поради което е необходимо да се доизградят и модернизират основните трасета 
на ПУМ и да се използват средствата за устойчива пътна безопасност като 
функционалност, хомогенност, предсказуемост, толерантност и правилна преценка. 
Необходимо е също спешно въвеждане на интелигентна система за управление на 
трафика. Разгръщане на политиката за интелигентна мобилност с възможности за 
използване на алтернативен транспорт, повишаване на културата на всички участници в 
движението, подобряване на достъпността и ефективното използване на възможностите на 
всеки район в града за придвижване, паркиране и гариране ще бъдат в основата на 
бъдещите проучванията.  
 
 

3.12. Инженерно-техническа инфраструктура  
Целите на Столична община за развитие на инженерно-техническата инфраструктура са 
формулирани ясно в Общинския план за развитие 2007-2013г., както и в действащата 
„Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на Столич на 
община (водоснабдяване, канализация, корекция на речни корита), за периодите 2008-
2013 и 2014-2020 г.” Към основната цел за всяка система на инженерно-техническата 
инфраструктура са набелязани и специфични цели с функционална и с устройствена 
насоченост. Първите имат пряка връзка с формулираната основна цел (за 
усъвършенстване и подобряване на обслужването) и осигуряват функционирането на 
всяка от системите. Целите с устройствена насоченост се постигат по-трудно по 
обективни причини и се оставят на втори план. 
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Такива са въпросите с необходимостта от  нови градски терени за площадки за различни 
съоръжения и уреждане на собствеността върху тях или изграждане на локални мрежи за 
топлоснабдяване в урбанизираните територии на СО и особено осигуряването и 
запазването от застрояване на необходимите сервитутни зони. 

Гр. София е с изградена водопроводна система. 100 % от населението получава вода с 
качества, отговарящи на изискванията на нормативната уредба. Подробни сведения могат 
да се получат от сайта на Столична община, Стратегии и програми. Източници на питейна 
вода са изградени и са в добро състояние. Язовир “Искър” (80%) и язовир “Бели Искър” 
(20%) са основните източници на питейна вода на гр.София. 
Промишленото водоснабдяване се обезпечава от Панчаревското езеро, изпълнено като 
долен изравнител на ВЕЦ “Кокаляне”. Необходими са мерки за неговото почистване. 
Допълнително се ползват води от язовир “Огняново”, баластриерите в поречието на р. 
Искър, сондажи, шахтови кладенци и кариерни езера. Язовир “Огняново” е отреден за 
стопанисване от МК “Кремиковци” при комплексно използване на водите.  

На територията на СО са разположени хидромелиоративни съоръженията, които са 
държавна собственост, експлоатирани от “Напоителни системи ЕАД София-клон”, които 
са в много лошо състояние.  

Довеждащите водопроводи от източниците до пречиствателните станции и от 
пречиствателните станции до резервоарите са цялостно изградени: Рилски водопровод, 
Деривация “Пасарел – Панчарево”, Водопровод “Искър”. 

В експлоатация са четири ПСПВ - “Панчарево”, “Бистрица”,  „Пасарел” и „Мала Църква”, 
които са в добро състояние: Към водоснабдителна мрежа на гр. София са изградени 3 
основни помпени станции, но и трите не са в добро състояние.  

За водоснабдяването на Столицата са изградени 15 главни резервоара със застроен обем 
около 331 000 m3. Резервоарите “Под Симеоново”, “Красно село” и “Под Бояна” (със 
застроен обем 70 500 m3) не са въведени в експлоатация.  

София не се нуждае от изграждането на нови главни резервоари. Съществува 
диспропорция между изграден обем резервоари и обслужвано население. Необходими са 
нови локални резервоари в южната част за териториите на Горубляне и т.н. 
„Подвитошката яка”. Магистрални водопроводи, които подават вода от резервоарите са 
изградени главно през 70-80 години на миналия век. В перспектива е необходимо да се 
планират средства за тяхната реконструкция. 

В момента са въведени в експлоатационен режим два енергогасителя за намаляване 
напора във водопроводната мрежа и производство на електроенергия. Предвижда се 
изграждане на 8 МВЕЦ, работещи на подчинен на водоснабдяването режим. 

Осигуряването на проектни трасета за магистрални водопроводи и терени за резервоари, 
помпени станции и други съоръженията все още се „пропуска” при изготвяне на ПУП-ове.  

Водопроводната мрежа в ЦГЧ е силно амортизирана и се нуждае от реконструкция. През 
последните 20 години се изгради нова водопроводна мрежа основно в южните територии 
във връзка със засиления инвеститорски интерес. С рязкото свиване на строителния 
бизнес почти се прекрати практиката, при която частни инвеститори изграждат и 
реконструират водопроводната мрежа и я предават безвъзмездно на СО. През периода 
2009-2011 г., с финансиране по ИСПА и ОПОС са изградени около 28 km водопроводи. 
Значително са увеличени и преките инвестиции във водопроводната мрежата от 
„Софийска вода” АД, но въпреки това загубите на вода са над 60%.. 

Общата дължина на мрежата за условно чиста вода е около 40 km. Чрез нея се доставя 
вода за технологични нужди в промишлените зони на София. Водопроводите за условно 
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чиста вода към момента е в добро състояние, но в по-дългосрочен план ще е необходима 
тяхната реконструкция поради изтичане на експлоатационния им период. 

Наличните водоизточници ще осигуряват водоснабдяването на гр. София и 
околоградската зона в следващите 20 - 25 години. От каскадата Белмекен - Сестримо, при 
сухи години, могат да се прехвърлят допълнителни водни количества от Маришкия 
басейн, а по деривацията “Скакавица - Джерман” - само по време на пролетното 
пълноводие. Съществуват резерви за допълнителни количества за питейно 
водоснабдяване от р. Батулийска, подземни води и Струмски води, за което трябва да се 
направи актуално технико-икономическо проучване. 

Три основни резервоара не са въведени в експлоатация, което затруднява 
водоснабдяването на Малинова долина, Витоша – ВЕЦ Симеоново, Кръстова вада, 
Манастирски ливади и др. Необходимо е да се презонира водоснабдителната система на 
града и да се изградят проектни водопроводни връзки между основните резервоари. За 
селищата, разположени южно на Околовръстния път, е необходимо да се построят 
резервоари, с цел изграждане на денонощни изравнители и прекъсване на големия напор – 
Горна Баня, Бистрица, Драгалевци, Панчарево и т.н. 

Основен проблем е финансирането. Средствата, които се отпускат по ОПОС, са за 
изграждане на канализационна мрежа и реконсрукция само на водопроводи по трасетата 
на каналите. Необходимо е през новия планов период СО и концесионерът „Софийска 
вода” да изготвят съвместно реални краткосрочни и средносрочни програми, за оптимално 
използване на средствата от бизнесплана на оператора и допустимите разходи по ОПОС, 
както и за координиране във времето на ремонтните работи с тези на другите 
експлоатационни предприятия. 

Осигуряването на проектни трасета и терени за магистрални водопроводи, резервоари, 
помпени станции и други съоръженията трябва да бъде основен приоритет при изготвяне 
на подробните устройствени планове.  

Гр. София е с частично изградена канализационна система, която обслужва около 70% от 
неселението. ГПСОВ “Кубратово” е основен приемник на отпадъчните води от града. 
През 2007 г. е достигнат 76% от нейния проектен капацитет. През последната година е 
увеличен с присъединяването на води от територии на града в резултат на реализация на 
„Интегриран проект за водния сектор на град София”, по Програма ИСПА.  

Канализационната система на гр. София е решена като смесена с петкратно разреждане на 
отпадъчните води. Строителството й започва през 1897 г. Обособени са 11 главни 
канализационни колектори. Трасетата им са покрай бреговете на реките, протичащи през 
гр. София. Те осигуряват гравитачно отвеждане на отпадъчните води от компактния град 
и крайградските територии до ГПСОВ “Кубратово”. С разрастването на отводняваните 
територии и повишаване обезпечеността на системата, съществуващите колектори са 
дублирани. Трасетата на дубльорите са или в непосредствена близост до съществуващите 
канали или по съседни улици. 

Не са изградени участъци ог главните колектори и подколектори, което е една от 
основните причини за лошото благоустрояване от големи части от града: Драгалевци, 
Киноцентъра, Бояна, Витоша – ВЕЦ Симеоново, Кръстова вада, Манастирски ливади, 
Гърдова глава, Княжево, Карпузица, Факултета, Модерно предградие, м.Сливница, 
Бенковски, Требич, Абдовица, Миленков, Враждебна и др. 

Не са изградени отливни канали на част от преливните шахти по Десния Какачки 
колектор, Десния Слатински колектор и Водещ Колектор №2. Това затруднява работата на 
ПСОВ и е причина за препълване на участъци от мрежата при интензивни дъждове. 

В рамките на града е изградена една канализационна помпена станция в кв. Бенковски. 
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Доизграждането на главните канализацинни колектори и подколектори е условие за 
развитие на големи територии от София, поради което през 2000 година СО стартира 
мащабен проект за тяхното строителство. Към проект ”Воден сектор на град София” през 
2011 г. са изградени участъци от пет главни колектора и подколектори. Предстои 
изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор от кв. “Бенковски“ до ул. “Г.С. 
Раковски”, финансиран по ОПОС.  

Техническото състояние на канализационната мрежа е сравнително добро. В централна 
градска част е с малка проводимост и подлежи на реконструкция. След 1998 г. частично се 
реконструира мрежата в ЦГЧ във връзка с доизграждането на Метрополитена и 
строителството на транспортни обекти. 

През последните 5 години СО разработи проекти за доизграждане на канализационната 
мрежа в Суходол, Горна баня, Манастирски ливади – изток, Кръстова вада – изток, 
Гърдова глава, м. Сливница, с които канадидатства за финансиране по ОПОС. Анализът 
на състоянието на канализационната система на София показва, че основният проблем е 
свързан с липсата на канализация в сравнително големи части от града, въпреки 
значителната финансова помощ, получена от ЕС.  

ГПСОВ „Кубратово” позволява поемането на допълнителни количества отпадъчни води и 
задоволява нуждите на София. Новоизградените канализационни колектори по проекта 
”Воден сектор на град София” са предпоставка за ускорено изграждане на 
канализационната мрежа на Карпузица, Манастирски ливади, частично на Кръстова вада. 
Необходимо е да продължи доизграждане на главните канализационни колектори 
(например Десния Владайски колектор), както и подколекторите. Осигуряването на 
необходимите трасета и площи трябва да е приоритет на СО още при устройственото 
планиране и да се съчетае с приоритетите на транспортната инфраструктура. 
Канализацията и пречистването на отпадните води на селищата от околоградския район 
ще бъдат приоритет като предпоставка за постигане на предвиденото с ОУП 
полицентрично развитие в общината. 

Откритите водни течения трябва да станат неразделна част от Националната програма за 
опазване на околната среда и да се разглеждат като елемент от инженерното стопанство на 
общината. 

Приетата от СОС „Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията 
на Столична община (част водоснабдяване, канализация, корекция на речни корита) е 
базов действащ документ за сектора за периода 2008-2020 г. Тя ще бъде предмет на 
самостоятелен специализан доклад – оценка на реализацията 2008-2013 и актуализация в 
контекста на новите възможности за финансиране до 2020г., който предстои да се 
възложи. Немалка част от предвидените проекти в тази стратегия за предходния планов 
период ще останат за реализация в новия главно поради недостатъчната синхронизация на 
устройствена, инвестиционна проектна готовност и трудности с необходимото 
отчуждаване за усвояване на финансиране. Столична община натрупа опит, който би 
следвало да помогне да се преодолее това изоставане. 

 

Основен източник за електроснабдяване на гр. София е електроенергийната система на 
страната посредством системните подстанции 400/110 кV и 220/110 кV от преносната 
система, както и понижаващите подстанции 110/СрН. По този начин се покрива около 
85% от максималния товар на града.  

На територията на града функционират две топлофикационни електрически централи с 
комбинирано производство - ТФЕЦ “София” и ”София изток”, работещи основно през 
отоплителния сезон, както и няколко малки ВЕЦ. 
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Eлектроснабдителната система на София се обособява от мрежата 110 кV заедно с 
разпределителните подстанции 110 кV/СрН, разпределителните мрежи средно и ниско 
напрежение на територията на града и двете топлофикационни централи. Захранващите 
подстанции 400(220)/110 кV са свързващите звена с останалата част от 
електроенергийната система на страната, като преносната мрежа е оформена като пръстен 
от двойни електропроводи 220 кV и няколко електропровода 400 кV, свързващи 
системните подстанции.  

Мрежата 110 кV работи в паралел с мрежите 400 и 220 кV. Тя следва класическата 
структура на електроснабдяване на големи градове, като опасва града. Към основния 
пръстен от електропроводи 110 кV са присъединени уредбите 110 кV на системните п/ст 
400(220)/110 кV, топлофикационните централи и разпределителните подстанции 110 
кV/Ср.Н. Диаметрално на пръстена са прокарани напречни електропроводни връзки, 
изпълнени частично с кабелни линии, към които са присъединени разпределителни 
подстанции 110 кV/Ср.Н. В ЦГЧ мрежата 110 кV включва 4 кабелни диаметъра, а в 
периферията на града и в околния му район мрежата 110 кV е изпълнена с въздушни 
линии. В отделни случаи въздушни линии навлизат и по-дълбоко в града, като се 
използват озеленени площи или широки булеварди със зелена ивица. 

Изградената електроснабдителната система на София има значително по-голям капацитет, 
отколкото реализираното през последните години потребление на електрическа енергия и 
максимални товари в града. Някои проблемни пунктове в мрежата 110 кV своевременно 
трябва да се отстранят, за да се обезпечи необходимата сигурност на електрозахранване 
при наблюдаващата се тенденция на постепенно, но трайно нарастване на електрическите 
товари в София. Необходимо е поддържане и своевременна рехабилитация на мрежите и 
съоръженията. 

Очакваното нарастване на крайното електропотребление с около 50% за етапа 2030 г. 
налага развитие на електроснабдителната система на града - източниците на 
електроенергия и мрежата 110 кV, вкл, разпределителните подстанции 110 кV /Ср.Н. Един 
от основните проблеми при развитието на електроснабдителните мрежи, особено в ЦГЧ е 
необходимостта от нови терени за подстанции и трасета за електропроводи. 
Препоръчително е изготвяне на актуален енергиен баланс за общината. 

 

Централизираното топлоснабдяване на гр. София се реализира от "Топлофикация София" 
ЕАД, като територията в границите на лицензирания район включва цялата градска част с 
изключение на кварталите и местностите "Орландовци", "Малашевци", "Манастирски 
ливади", "Кръстова вада", "Витоша", "Малинова долина", "Средорек" и Герена. В тази 
територия попадат и промишлените зони към ТЕЦ "София" и "Гара Искър".  

Топлоизточниците са съсредоточени в четири основни централи, обслужващи четири 
топлоснабдителни района – „София“, „София Изток“, „Земляне“ и „Люлин“. 
Топлопреносната мрежа е двутръбна и се управлява чрез промяна на температурата на 
топлоносителя в зависимост от климатичните условия. Основната част от мрежата е 
изградена до 90-те години на ХХ век по остарели и отдавна отречени технологии, при 
ниско качество на строителството. Общата дължина на топлопреносната мрежа е 968 km и 
около три четвърти от нея е положена в непроходими канали, без възможност за 
ефективна профилактика. По проекта за рехабилитация на топлофикационната система на 
София топлопроводите постепенно се подменят с предварително изолирани тръби, но е 
необходимо процесът да се ускори. Продължава модернизацията и автоматизацията на 
абонатните станции в жилищните сгради, като се очаква подмяната на всички абонатни 
станции да приключи през тази година. 
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Съществуващата топлофикационна инфраструктура, след адекватна рехабилитация и 
модернизация, гарантира надеждното топлоснабдяване при най-ниски разходи за 
обществото. Разполагаемата топлинна мощност по топлоизточници е с около 1/3 по-
висока от мощността на присъединените топлинни товари, т.е. топлоизточниците 
притежават необходимия капацитет, за да обслужват отопляваните обекти в града. 
Газопроводите до централите и резервоарните стопанства имат капацитет за много по-
голямо производство на топлинна и електрическа енергия от настоящето ниво. 

Проблемите във функционирането и развитието на топлоснабдителната система на София 
са много и дълготрайни, като обхващат и трите етапа на процеса - производство, пренос и 
потребление на топлоенергията.  

Факторите, влияещи върху развитието на топлоснабдителната система са преди всичко 
социално-икономически и функционално-технически. Устойчивата тенденция към 
намаляване на потреблението е резултат от частичен или пълен отказ на абонати, поради 
нарастването на цените на топлинната енергия, и рязко намаляване на промишленото 
потребление в резултат на спрени, приватизирани и модернизирани производствени 
предприятия и намаляване на производствените им програми. В същото време, 
незавидното състояние на функционирането на топлофикационната система е резултат от 
подценяване на мероприятията за рехабилитация и модернизация.  

Газоснабдяването на гр. София и района около него се осъществява чрез отклонения от 
двата клона на газопреносния пръстен на страната. Към всяко отклонение са изградени 
газоразпределителни станции (ГРС), в които се извършва редуцирането на високото 
налягане (55 bar) от преносния газопровод до налягане 6 bar, 10 bar, 12 bar и 16 bar. 
Ориентировъчната дължина на изградената газоразпределителна мрежа, собственост на 
“Софиягаз” АД в СО е около 421 km. 

Основните съоръжения на газоразпределителната мрежа са газоразпределителните 
пунктове, които захранват квартали “Обеля”, жк “Обеля-1” и жк “Обеля-2”, кв. “Модерно 
предградие” и жк “Захарна фабрика”, с. Казичене и с. Кривина, Летище “София”, жк 
„Младост 4“ и Бизнес парка, кварталите в подножието на Витоша и др.  

Основната газоразпределителна мрежа с максимално работно налягане 4 bar в 
проектираните квартали се състои от един или няколко основни пръстена за осигуряване 
надеждност на газоподаването. Изградените разпределителни газопроводи са с достатъчен 
капацитет за захранване на различните промишлени обекти, а градската мрежа за 
газификация на битови и обществени потребители се развива изпреварващо. За 
нетоплофицираните райони се предвижда газификация на 60% от съществуващите и 80% 
от планираните за строителство сгради, а в районите с централно топлоснабдяване се 
предвижда газификация на 40% от съществуващите и 50% от очакваните за строителство 
сгради. 

Проблемите при развитие на газоразпределителните мрежи имат предимно технологичен 
характер. Факторите на влияние са комплексни. Предимствата на природния газ като 
екологосъобразно и енергийно ефективно гориво ще го налагат все повече като 
предпочитан енергиен източник, особено за битова газификация, предвид сериозното 
изоставане на България в сравнение с европейските страни. Ценовата политика на 
държавата ще играе голяма роля при регулиране на избора за отопление с 
топло/газоснабдяване или електричество, респ. развитие на съответните 
енергоснабдителни системи. 

ОПР-София и ОУП-София подробно анализират изградеността на системите на 
инженерно-техническата инфраструктура и съпътстващите ги проблеми. По отношение на 
енергоснабдителните системи - електро, топло и газоснабдяване обобщаващата оценка е 
за добра изграденост и определени резерви в някои случаи, но и с необходимост от 
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поддържане и доизграждане с оглед перспективното развитие на града, както и с 
усъвършенстване и оптимизиране на функциите. 

Телефонната мрежа е основен компонент на информационно-комуникационнaта 
инфраструктура. През 2006 г. приключи последният етап на подмяна на аналоговите 
мощности в гр. София с цифрови. За намаляване на дължината на абонатната линия, през 
последните години се дава предимство на изнесените цифрови капацитети в близост до 
потребителите. С демонтирането на аналоговите централи и превключването на всички 
абонати към цифрови централи се премина към единна 7 – цифрена номерация (десет 
милионна система), с капацитет от 8 млн поста. 

След либерализацията на гласовата телефония капацитети от останалите милионни групи 
могат да бъдат предоставени на лицензирани алтернативни оператори. Последните най-
вероятно ще използват ново поколение пакетно-базирани мултисервизни мрежи на базата 
на оптически пренос, което ще стимулира конкуренцията и ще се отрази позитивно върху 
цените и качеството на услугите. Така новите алтернативни оператори могат да изиграят 
изключително важна роля в залагането на основите  на перспективната ИКИ в гр. София. 

Съединителната мрежа между централите е изградена  чрез медни и оптични кабели. 
Цифровизацията на телефонната мрежа наложи подмяната на медните кабели изцяло с 
оптични. Съществуващата оптична мрежа е изградена с кабели с капацитет от 12 до 96 
оптически влакна. Обхватът на съединителната мрежа се  разширява с връзки към 
лицензирани оператори на мобилни мрежи и на мрежи за пренасяне на данни. Оптичната 
мрежа в обхвата на нейната топология представлява една много добра база за бъдещо 
развитие. Чрез нова технология – мултиплексиране по дължината на вълната, капацитетът 
на всяко влакно може да бъде увеличен многократно. 

Mрежата за абонатен достъп е изградена на базата  на медни, коаксиални и оптични 
кабели, както и на безжичен достъп. При първите проблемите са свързани с лошото 
техническо състояние на третичната мрежа и със съществуващите зони с ограничен 
достъп.  

Каналната телефонна мрежа се изгражда от телекомуникационните оператори, предимно 
при окабеляване на новите сгради и квартали. В София каналните мрежи са изградени от  
пет телекомуникационни  оператора, но безспорно най-мащабна е тази на БТК. Не е за 
подценяване и каналната мрежа на „Улично осветление”. Макар и трудно проходима тази 
мрежа е добра алтернатива за изтегляне на телекомуникационни кабели. На територията 
на София каналната мрежа на БТК е с обща дължина над 1000 km и над 30 хиляди кабелни 
шахти. Предвид факта, че тази мрежа в голямата си част беше основно разширена и 
модернизирана, тя ще осигурява основната преносна среда в София. Основен проблем е 
охраната и опазването й. Кабели се крадат от каналната мрежа на БТК, както и от 
колекторната система. Проблематичен е и контролът на достъпа при общинските 
колектори. Преминаването от медни на оптични трасета ще реши въпроса с кражбите, още 
повече, че оптичните кабели са със сравнително ниска цена и нямат вторичен пазар. Друг 
проблем с окабеляването на сградите са т.н. ”простори’’, които висят между сградите, 
прокарани главно от малки кабелни оператори, които теглят кабели безразборно, без да се 
съобразяват с нормативите. 

Действащите доставчици на КТВС вече предлагат не само кабелна телевизия, но и 
Интернет и телефон или услуга „трипълплей”. Броят на потребителите е около 450 000 
домакинства. Осигурява се приемането на 68 до 140 телевизионни програми, цифрови 
програми и HDTV. Голямо разпространение добива и цифровата сателитна телевизия. 

Към настоящия момент територията на Столична община се покрива от клетъчните 
мрежи на трима лицензирани мобилни оператори. Мрежите и на трите са цифрови по 
стандарт UMTS–3G трето поколение, използващи честота 2100 MHz, докато обикновените 
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2G мрежи работеха на 900/1800MHz/GSM/. С новите 3G телефони се получава достъп до 
нови услуги и се постигнат високи скорости за пренос на данни. 

Мобилната технология изисква обширна мрежа от базови станции, които служат за пренос 
на информация посредством радиочестотни/микровълнови сигнали. Съществува 
загриженост относно здравните последствия, но няма доказателства за вредни ефекти от 
радиочестотните полета, които са под нивата на международно приетите ограничения. 
Експозицията от базовите станции и безжичните технологии на публично достъпни места 
(включително училища и болници), обикновено е хиляди пъти по-ниска в сравнение с 
международните стандарти. Въпреки това  пътят който ще се поеме през следващите 2-3 
години е базовите станции да бъдат захранени с оптика и преноса между тях да е по 
оптична среда, което ще намали електромагнитните полета.  

Тенденцията с развитието на информационно комуникационната инфраструктура е броят 
на мобилните абонати  непрекъснато да се увеличава и надминава тези на фиксираната 
телефония. Броят на мобилните абонати за територията на Столична община не може да 
бъде определен точно, но по обобщена преценка броят им е съизмерим с тези на 
фиксираната мрежа и е около 1 100 000 активни абонати. 

Основен критерии за степента на развитие на информационното общество и 
информационно-комуникационната инфраструктура е качеството и цената за достъп на 
потребителите към Интернет мрежата и техния брой. Мнозинството от потребителите 
използват комутируем и некомутируем Интернет достъп. Интернет-доставчиците 
предлагат и други услуги, напр. колокиране, изграждане на уеб сайтове и даване на уеб-
пространство, регистрация на домейни, безплатна поща и дисково пространство. 
Скоростта на свързване  към съответните доставчици на Интернет услуги, варира в общ 
случай в широки граници - от 9,6 Кврs до 1Gврs. Все по-голяма популярност добива 
услугата ADSL, а броят на потребителите за София надхвърля 100 000. 

Качеството на услугата “достъп до Интернет” може да се гарантира само чрез съгласувано 
и целенасочено изграждане на опорни мрежи по стандарта “Гигабитов  Етернет по 
оптика” на три йерархични нива: локално, национално, международно. Именно този тип 
мрежи са основни елементи на съвременната информационно комуникационна 
инфраструктура. 

Местната изпълнителна власт е в състояние чрез различни форми на партньорство да 
насочи интересите на операторите към постигане на стратегическите цели на 
информационно-комуникационната инфраструктура. Създаването на информационното 
общество, стимулирано от настоящите тенденции в развитието на телекомуникациите, 
компютрите, потребителската електроника и медийната индустрия, ще бъде по-нататък 
ускорявано от новите регулиращи правила в либерализирания пазар. Наличието на 
множество оператори на оптични мрежи и потребността от универсален мултисервизен 
достъп изискват консолидиране на мрежите с оглед създаване на единна инфраструктура, 
независимо от формите на собственост. Това може да се постигне чрез единна система за 
управление, поддържане и  резервиране на оптическата инфраструктура. Подходяща 
форма за създаване на такава система е акционерно участие и/или абонаментни вноски от 
страна на операторите. 

Съществуват реални предпоставки към 2020 г. територията на Столична община да бъде 
тотално покрита с “фотонна” мрежа. Днес в редица развити страни стартират пилотни 
проекти за изграждане на такъв тип мрежи. В аспекта на информационно-
комуникационната инфраструктура се планират “фотонни” градове и региони. Преносът и 
насочването на информационните потоци се извършва по канали с използването на 
оптическа комутация с конвертиране на оптическия сигнал в електрически само в двата 
края на дадена връзка. Гарантира се високо качество, бързо действие, надеждност и 
защита на информацията. 
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Бързите темпове на развитие на информационно-комуникационните технологии 
провокираха прогнози за еволюция на моделите за използване им. От доминиращия днес 
модел на локално използване към 2015 г. се очаква преход към мрежови модел на базата 
на виртуални ИК приложения. Към 2020 г. се очаква преход към потребителски модел, 
при който потребителите ще бъдат в състояние да конфигурират необходимите им 
приложения и услуги в реално време при централизирано таксуване и обслужване.   

Участието на София в разпределението на транзитния трафик в, от и за Европа има 
стратегическо значение, тъй като това ще увеличи тежестта на града в международната 
система за управление на телекомуникационните мрежи.  Чрез приоритетно изграждане 
на модерна информационно-комуникационна инфраструктура,  се създават реални 
предпоставки за издигане на ролята на града като международен регионален център както 
в политическо отношение, така и в областта на науката, културата, икономиката и 
образованието.  
 
 

3.13. Анализ на капиталовите разходи на Столична община 2011 – 2016г.  
3.13.1. Въведение 

Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична 
община, приета с Решение № 495 на Столичния общински съвет от 23.09.2010 година, 
определя капиталовите разходи по следния начин: 

„Чл. 14. В бюджета за капиталови разходи се включват средства за основен ремонт 
на материалната база и техническата инфраструктура, придобиване на дълготрайни 
материални и нематериални активи в делегираните от държавата дейности и в местните 
дейности. 

Чл. 15. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с: 

1. Тригодишна инвестиционна програма на Столична община и конкретните 
неотложни потребности на бюджетните структури; 

2. Предложенията на местната общност; 

3. Прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи. 

4. Задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни 
програми и проекти. 

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от 
държавата дейности и за местните дейности са: 

1. Целева субсидия за капиталови разходи; 

2. Опреде лените с решение на общинския съвет собствени общински приходи; 

3. Средства от Европейски оперативни програми и проекти; 

4. Кредити; 

5. Извънбюджетен източник (СОПФ).” 

 

Включените средства в Капиталовите разходи, определени в чл.14 се състоят от 
проекти, обединени от дейности и функции по съотвените секторни кодове.  

Делът на дейностите по секторни кодове се определя от изходната информация и е 
използван за основа на Анализа на капиталовите разходи на Столична община до 2016 
година. 
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3.13.2. Капиталови разходи на Столична община 2011 – 2013 год. 

По данни от Поименния списък на обектите за строителство, основен ремонт и 
разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2011 г. (Приложение 
№5), през 2012 г. (Приложение №3) и през 2013 г. (Приложение №3 – Рекапитулация - 
проект) става ясно, че по Придобиването на дълготрайни материални активи Столична 
община отделя най-много средства (Фигура 1). Това са проекти, свързани с изграждането 
на нови административни сгради, разширение, преустройство и/или изграждане на ЦДГ и 
ОДЗ по столичните райони, закупуването на машини и съоръжения за общинската 
администрация по дейности по отбрана, дейности по вътрешна сигурност, за детски 
градини, медицинска апаратура за болници, мероприятия по енергийна ефективност и 
други.  

Фигура 1. Капиталови разходи 2011 – 2013 г. 

 
През разглеждания период, стойността на дълготрайните материални активи през 

2012 г. е най-висок, в размер на 567, 7 хил.лв. Наблюдава се намаляване на изразходените 
средства през 2013 г. с около 30 %  и са в размер на 403, 2 хил.лв. 

При другите компоненти от капиталовите разходи не се наблюдават промени през 
трите години, като за Основен ремонт се отделят средно 20 млн.лв, за придобиване на 
нематериални дълготрайни активи средно 1,5 млн.лв и за придобиването на земя – средно 
9 млн.лв. 

3.13.3. Прогноза за Капиталовите разходи на Столична община 2014 – 
2016 год. 

В заложените стойности на средствата като местно финансиране, които Столична 
община е предвидила да изразходи в проекто-бюджета за 2014 г. и прогнозния бюджет за 
2015 г и 2016 г. на капиталовите разходи се наблюдава спад за придобиването на 
дълготрайни материални активи (Фигура 2). Предвижда се тези разходи да бъдат по – 
ниски през 2016 г. 93, 8 хил.лв, което е с около 13 % в сравнение с тези през 2014 г. 108, 3 
хил. лв. и за 2015 г. 106,9  хил. лв. 

Фигура 2. Капиталови разходи 2014 – 2016 г. 
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По данни от тригодишна прогнозна  програма на Столична община за 2014 г., 2015 г. и 
2016 г. 

Предвижда се двойно намаляване на сумите, които ще бъдат отделени за Основен 
ремонт в прогнозния бюджет за 2015 г. и 2016 г. в сравнение с проекто-бюджета за 2014 
г., докато придобиването на земя си запазва тенденцията да бъде средно от 10 млн.лв. 

Предложената Фигура 3 показва, че и през тази и следващите две години 
тенденцията за по-големи средства за придобиване на дълготрайни материални активи ще 
се запази. Повече от 80% през 2014 г. от местното финансиране, както и почти 70% през 
2015 г. и 2016 г. от общите капиталови разходи ще бъдат отделени за тях, докато 
придобиването на нематереални активи остават с най-малък дял, който се запазва. 
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Фигура 3. Дялово разпределение на капиталовите разходи през периода 2014 г. – 2016 
г. 

 
Данните са взети от тригодишна прогнозна програма за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. на 
Столична община  

Това означава, че в следващите три години, изграждането на нови обекти, нови 
административни сгради, на ОДЗ, детски ясли и кухни, както и тяхното преустройство и 
реконструкция ще бъдат отново с предимство пред останалите видове капиталови 
разходи; ще се изгражда велосипедна инфраструктура, ще се изгражда и реконструират 
улици и тротоари; ще се финасират средства по опазване на околната среда, по 
транспорта, по здравеопазването, по почивното дело и култура, спорта и др.  

Политиката на Столична община за превръщането на София в град с развита 
инфраструктура продължава. 

 

3.13.4. Капиталови разходи 2011 – 2016 год. 

Стойностите на общите капиталови разходи от 2011 г. до прогнозите за 2016 г. са 
показани на Фигура 4.  От фигурата се вижда, че стойностите през 2012, 2013 и 2014 
години са значително по-високи, поради това, че са включени средствата, които са 
усвоени или се планират за усвояване от оперативните програми. През 2015 и 2016 години 
са прогнозирани само средствата за финансиране от бюджета на Столична община.  

 

 

 

 

Фигура 4. Общо капиталови разходи през периода 2011 – 2016 г. 
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За 2014 г., 2015 г. и 2016 г. данните са взети от тригодишна прогнозна  програма на 
Столична община  

Следващата Фигура 5 представя изменението на финансирането от страна на 
Столична община. През 2014 г. се предвижда да бъдат отделени 186, 8 хил. лв., спрямо 
166, 6 хил. лв. през първата 2011 г., което е повече от 100 % увеличение.  

През периода 2011 – 2014 г. няма постоянни вариации и като цяло има нарастваща 
тенденция. 

Фигура 5. Капиталови разходи – част местно финансиране 2011 – 2014 г. 

 
За 2014 г. данните са взети от тригодишната прогнозна програма на Столична община  

Капиталовите разходи се формират от дейности, които се разпределят в секторни 
кодове, описани в следващия раздел. 

 
6. Разпледение на капиталовите разходи по сектори В таблицата и фигурата по-

долу е показано разпределението на средствата, които Столична община е отделила за 
капиталови разходи по сектори. 

Таблица 1. Стойности на капиталовите разходи по сектори, в лева - по данни за 2014 
г.от Проекта за Рекапитулация от официалния сайт на Столична община  
 95 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

Наименование/ 
Сектор 2011 2012 2013 2014 

(прогнозна) 

Транспортно-
комуникационна 
инфраструктура 101 975 793 430 079 734 214 917 989 397 157 381 

Инженерно-техническа 
инфраструктура 7 311 836 21 541 929 49 020 054 112 124 642 

Зелена система и спорт 16 567 620 7 627 000 15 992 000 16 692 568 

Културно наследство 114 298 0 50 000 4 399 000 

Обитаване и жизнена 
среда 5 938 536 92 871 080 128 564 660 134 124 238 

Пешеходни и публични 
пространства 0 0 0 0 

Административни и 
обществени сгради 4 932 472 4 903 454 2 697 104 2 023 000 

Социална 
инфраструктура 26 286 600 27 705 765 32 775 234 29 273 311 

Развитие на наука и 
иновации 0 0 0 0 

Развитие на човешките 
ресурси 0 0 0 0 

Необходимо 
изработване на ПУП и 
ППР 0 0 0 94 000 

ОБЩО: 163 127 155 584 728 962 444 017 041 695 888 140 

 
Фигура 6. Стойности на капиталовите разходи по сектри 2011 – 2014 г. 

 
По данни за 2014 г.от Проекта за Рекапитулация от официалния сайт на Столична 
община  
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Легенда Секторни кодове: 1 - Транспортно-комуникационна инфраструктура; 2 - 
Инженерно-техническа инфраструктура; 3 - Зелена система и спорт; 4 - Културно 
наследство; 5 - Обитаване и жизнена среда; 6 - Пешеходни и публични пространства; 7 - 
Административни и обществени сгради; 8 - Социална инфраструктура; 9 - Развитие на 
наука и иновации; 10 - Развитие на човешките ресурси; 11 - Необходимо изработване на 
ПУП и ППР; 

От данните в Таблица 1 и нагледното им представяне във Фигура 5 се вижда, че 
най-много финансови средства са изразходвани и се планира да бъдат отделени за проекти 
в сферата на транспортно-комуникационната инфраструктура. Тези проекти, включват 
дейности за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа; дейности по 
транспорта; дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища и други дейности 
по транспорта, пощите и далекосъобщенията. През разглежданите години стойностите 
варират, като най-високите са през 2012 г. За 2014 г. планираните средства за този сектор 
са в размер на 397, 1 хил.лв., от които 136, 3 хил.лв. от бюджета на СО, а останалата част е 
финансиране от ЕС. 

На следващо място са инвестициите за проекти, свързани с обитаване и жизнена 
среда, който се увеличават със всяка следваща година и през 2014 г. ще достигнат 134 
хил.лв., в т.ч. от 30, 6 хил.лв. от местно финансиране. Финансираните дейности тук са 
свързани с чистотата, управление на отпадъците, озеленяване и др. 

Инвестициите за проекти в инженерно-техническата инфраструктура се 
увеличават, като най-високи стойности са заложени в проекто-бюджета за 2014 г. 112, 1  
хил.лв. Те включват управление, контрол и регулиране дейностите по жилищно 
строителство и териториялно развитие, водоснабдяване и канализация, изграждане на 
ново улично осветление, опазване на околната среда, осветление на улици и площади и др. 

Средства, отделяни в периода 2011 г. – 2013 г. и предвидени за 2014 г. за проекти в 
областта на социалната инфрастуктура не се променят. През 2014 г. ще бъдат на ниво от 
29, 2 хил.лв. Това са проекти свързани с изграждане, довършване на строителството, 
преустройство и реконструкция на ЦДГ и ОДЗ, детски ясли, общообразователни училища, 
професионални училища, общежития, домове за стари хора и домове за възрастни хора с 
увреждания, почивно дело и отдих и др. на територията на районите на Столична община. 

 
 
 

3.13.5. Предварителен анализ на възможните финансови източници  

 
На база на анализа на „Националната програма за развитие: България 2020" са 
дефинирани основните приоритети и тематични цели, застъпени в предложението за 
структура на оперативните програми за 2014-2020г. Изведени са 8 приоритета за развитие, 
които следва да определят основните направления за подкрепа от фондовете от ЕС, като 
послужат за избор на тематичните цели.  

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и 
качествените характеристики на работната сила 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване 

3. Устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал  
4. Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на 

продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните 
ресурси 
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5. Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна 
иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните 
изследвания 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 
услуги за гражданите и бизнеса 

7. Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на 
ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост 

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари 

Към средата на 2014г. се очаква да бъдат одобрени новите оперативни програми за 
периода 2014-2020 г. Все още са в процедура на обсъждане структурата и приоритетите 
им, представляващи част от партньорското споразумение на РБългария с ЕС.  

В приложение е даден официалният публикуван вариант от януари 2014г. 

Основните държавни фондове и програми, финансиращи проекти в публичния сектор на 
България за 2007-2013г. бяха следните: 

Национален фонд за опазване на околната среда (НФООС) - финансира проекти, 
представени от общини, търговски дружества и неправителствени организации. От фонда 
се предоставят средства под формата на безвъзмездни помощи на общини за 
инвестиционни екологични проекти със степен на изграденост над 70%, и за обекти, за 
които е предвидена целева субсидия от републиканския бюджет. Сроковете за реализация 
на проектите са до 1 година. Основната част от средствата за НФООС се предоставят за 
инвестиционни проекти, включително за изграждане и поддържане на националната 
система за миниторинг и контрол на околната среда; 

Фонд "Регионални инициативи" (ФРИ) - предоставя средства за реализиране на 
проекти в областта на социалната и техническата инфраструктура на местно ниво. 
Приоритетно от Фонд "Регионални инициативи" се финансират инвестиционни проекти за 
обновяване, ремонт или ново строителство на пътища, напоителни системи, електричество 
и съобщения, общински пазари, ВиК и социална инфраструктура. 
Национален доверителен екофонд (НДЕФ) - допринася за изпълнение на политиката на 
Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта 
на опазване на околната среда. 

НДЕФ предоставя средства за финансиране на проекти в 4 приоритетни области за 
ликвидиране на замърсяванията, намаляване замърсяването на въздуха, опазване 
чистотата на водите и на биологичното разнообразие. 

Фонд "Републиканска пътна мрежа" – финансират се проекти за строителство, ремонт 
и поддържане на РПМ, ЖП инфраструктурата и дейности, свързани с тях. 

Национална програма за съфинансиране от МОМН на общински инвестиционни 
проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата – финансира 
проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради; за изграждане на достъпна 
среда за хора с увреждания в учебни сгради и за ремонт на спортни площадки и 
съоръжения. 

Финансиране от ПУДООС – проектите, приложими за Столична община са свързани с 
управлението на отпадъците, изграждане на ПСОВ и канализационни мрежи, 
реконструкция на малки водоснабдителни мрежи и дейности за опазване чистотата на 
въздуха.  
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Финансиране по проект „Красива България“ - Мярка 01 „Подобряване на градската 
среда”, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и Мярка 03 „Провеждане 
на квалификационно обучение”. 

Собствените източници на бюджетно финансиране на проекти са разделени на две нива. 
На централно ниво формираните приходи в държавния бюджет са от приватизация на 
държавни предприятия, на данъчни и неданъчни постъпления и се разпределят в основни 
групи по икономическо предназначение и функции. От капиталните разходи се 
финансират конкретни проекти и програми с национално значение. Държавните 
трансфери под формата на субсидии са важен източник на приходи за общините. 

Съгласно Закона за общинските бюджети, републиканският бюджет предоставя на 
общините общи субсидии, които допълват общинските бюджети до размер, необходим за 
предлагане на базисните публични услуги за населението на общината. Те са 
предназначени за текущите разходи и издръжка на бюджетни организации и дейности.  

Целевите субсидии осигуряват финансови средства за придобиване на дълготрайни активи 
и за изпълнение на национални проекти и програми с национално значение. 

Субвенциите се представят целево при определени условия. Най-често тяхното 
предназначение е за поделяне на текущи и капиталови разходи между държавата и 
общината. 

На местно ниво бюджетното финансиране на проекти не е свързано с определени 
ограничения и предварително въведени приоритети относно отрасловата принадлежност 
на финансовите проекти. Определянето на направленията и размера на общинския бюджет 
е в компетенцията на Общинския Съвет. 

Формирането на собствените приходи в общинските бюджети се осигурява от пълния 
размер на местните данъци и такси, преотстъпените държавни приходи, постъпления от 
управление и разпореждане с общинско имущество. От началото на 1999 г. общините в 
България могат да формират извънбюджетни средства, които се набират и разходват в 
извънбюджетни сметки и фондове, между които общинските фонд "Екология", 
"Приватизация", "Жилищно строителство" и "Благоустройство на територията".  

Източниците на външно финансиране са заеми от търговски банки и небанкови финансови 
институции, облигационни заеми, безвъзмездни помощи, спонсорство, дарения и 
завещания, предоставени от физически и юридически лица. Търговските банки са най-
традиционният източник на финансиране с привлечен капитал, като банковите кредити са 
краткосрочни и средносрочни. Институционалните инвеститори са небанкови 
финансови институции - застрахователни и презастрахователни компании, пенсионни 
фондове, инвестиционни компании и взаимни фондове. Роля за финансиране на 
инвестиционни проекти имат и националните и регионалните банки за развитие, 
популярни през последните години като институции за финансово развитие. Подобни 
структури представляват агенциите за регионално развитие, които имат статут на 
доброволни обществени организации с нестопанска цел.  

Групата на Световната банка има за цел поощряване на икономическото развитие чрез 
финансова помощ и консултиране. Международната банка за възстановяване и развитие 
(МБВР) през последните 50 години преимуществено подпомага развиващите се страни. Тя 
подпомага и преструктурирането на националните стопанства чрез структурни и секторни 
програми и чрез финансиране на проекти на правителствено и локално ниво. 
Международната организация за развитие от групата на Световната банка е юридически 
и финансово самостоятелна. Кредитната й програма е насочена към подпомагане на най-
слабо развитите страни. 
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Най-новият член на Световната банка е Мултилатералната агенция за инвестиции 
(МАИ), която поощрява чуждестранните инвестиции и предлага гаранции срещу 
нетърговски риск, включително и срещу политически риск. 

На европейско ниво съществуват институции, които имат не по-малко амбициозни цели - 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ. 

JASPERS – Съвместна помощ за подпомагане на проекти в европейските региони 
(2007 - 2013) е инициатива за съвместна помощ на ЕИБ, ЕК (ГД “Регионална Политика”) и 
ЕБВР. JASPERS помага за развитието на сътрудничеството с цел да обедини експертните 
познания и ресурсите и да ги организира по систематичен път, за да осигурят помощ на 
държавите членки при провеждането на кохезионната политика. Целта на JASPERS е да 
предложи помощ на държавите членки, насочена към регионите, посочени в новата 
Политика на сближаване за периода 2007-2013 г. Услугите предлагани посредством 
JASPERS ще помагат на страните членки да съставят и подготвят големи проекти. 
Ключовите области са свързани предимно с транспортния сектор, околната среда и ПЧП.  

JESSICA – Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градската среда 
(2007 – 2013, продължаваща в новия планов период в зоните на ИПГВР) е инициатива 
на Комисията в сътрудничество с ЕИБ и Съвета на ЕБВР за осъществяване на политика за 
устойчиво развитие на Европейската градска среда. JESSICA предлага възможност на 
управляващите да се възползват от външен експертен опит и да получат по-голям достъп 
до заемен капитал (капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, 
обикновено облигации) за развитие на градската среда, включително заеми за жилищно 
настаняване, когато е необходимо. JESSICA подкрепя регионални инфраструктурни 
проекти и мрежи, проекти за енергийна ефективност или ИКТ проекти, други проекти или 
групи от такива, попадащи в сферата на действие на Европейския фонд за регионално 
развитие (или Европейския структурен фонд, когато е подходящо), несвързани с достъп до 
финанси на МСП и включени в общ план за регионално развитие. 

Ако управляващите желаят да участват в програмата JESSICA, това ще допринесе за 
получаването на финансови ресурси от програмата, а ЕИБ, други финансови институции, 
частни банки и инвеститори ще осигурят допълнителен заемен или акционерен капитал. 
Тъй като проектите не се финансират чрез грантови схеми, приносът на програмата към 
фондовете за регионално развитие е на базата на револвиращия принцип и ще помогне за 
повишаване устойчивостта на инвестиционните усилия. Програмата се използва за 
финансиране на заеми, осигурени от фондовете за регионално развитие към крайните 
бенефициенти, които са подкрепени от гаранционните схеми, създадени от фондовете и от 
самите участващи банки. За тези заеми не се дава държавна гаранция, следователно те не 
утежняват публичните финанси и задължения. 

Чрез прилагане на изпитания механизъм за финансов инженеринг JESSICA ще се търси 
финансиране само на проектите, включени в зоните за въздействие на ИПГВР, утвърдени 
от СОС и важна част от ОПР 2014-2020.   
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4. SWOT анализ  

Силни страни 
 Стратегическо кръстопътно географско 

местоположение в центъра на 
Балканския полуостров на пресечна 
точка на три Транс-европейски 
транспортни коридора; 

 Град с хилядолетна история и богато 
културно наследство, включващо 
археологически паметници от различни 
епохи, култури и религии; 

 Политическа и финансова стабилност на 
страната, членство в ЕС и НАТО, като 
благоприятни фактори за привличане на 
чуждестранни инвестиции; 

 Административен, политически и 
финансов център на България с висока 
концентрация на административни, 
икономически и управленски функции 
на национално ниво;  

 Основен двигател на икономическия 
растеж на страната, генериращ около  1/3 
от националния БВП и около 1/2 от 
преките чуждестранни инвестиции в 
страната.  

 Високо качество на човешките ресурси с 
относително благоприятна възрастова и 
образователна структура, с добър 
естествен прираст и механичен прираст 
на млади и квалифицирани хора 

 Голям академичен и научно-
изследователски потенциал с наличие на 
20 висши учебни заведения, 
многобройни научноизследователски 
центрове и институти, 90 000 студенти, 
9000 преподаватели и 12 000 научни 
работници; 

 Наличие на традиции и потенциал в 
областта на информационните 
технологии и софтуера;  

 Много добро проникване и високо 
качество на информационната и 
телекомуникационна инфраструктура, 
като високоскоростен Интернет, 
мобилни комуникации и др.   

Слаби страни 
 Отдалеченост от европейските центрове 

на вземане на решения и Европейското 
ядро; слаби връзки с глобалните 
центрове на иновации и икономически 
растеж.  

 Разположение в политически и 
икономически нестабилен регион, в 
близост до преходни и кризисни 
икономики 

 Недостатъчна ефективност и 
конкурентоспособност на икономиката в 
международен план; ниска 
производителност на труда 

 Липса на модерни високотехнологични 
производства с висока добавена 
стойност; ниско ниво на инвестиции в 
изследователска и развойна дейност, 
слаби връзки между науката и бизнеса. 

 Икономически, демографски и 
пространствени дисбаланси на 
регионално и градско ниво – между града 
и околоградския район, между северната 
и южната част на общината, между 
отделните части на компактния град.  

 Значително изоставане в развитието и 
качеството на базисната инфраструктура 
в сравнение с други европейски градове; 
силно амортизирана ВиК 
инфраструктура в ЦГЧ; липса на 
канализация в южните територии; 
недоизградена транспортна мрежа с 
липсващи ключови рингови и 
тангенциални трасета; лошо състояние на 
главната и второстепенна улична мрежа.   

 Доминиране на ежедневните 
транспортни придвижвания с лични 
автомобили, водещо до задръствания и 
проблеми с паркирането; тотално 
превземане на града от автомобила, 
включително тротоари и обществени 
пространства; бавен, нередовен и 
некомфортен градски транспорт (с 
изключение на метрото); недостатъчно 
велоалеи. 
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 Много добре развита социална 
инфраструктура не само в главния 
градски център, но и във вторични 
комплексни и специализирани 
обслужващи центрове, включваща голям 
брой специализирани болници и здравни 
центрове с регионални и национални 
обслужващи функции; учебни и 
образователни заведения, културни 
центрове и др. 

 Добре развита мрежа от заведения за 
обществено хранене, ресторанти, барове, 
нощни клубове и др., представляващи 
важен елемент на туристическата 
инфраструктура и предоставящи добри 
възможности за 24 часова активност и 
забавления.  

 Много добре развита мрежа на 
обществения транспорт, включваща 
метро, трамваи, тролеи, автобуси и 
маршрутни таксита, покриваща цялата 
територия на града. 

 Наличие на многобройни зелени площи 
и паркове, както и на добре развита 
мрежа от улично озеленяване и 
озеленени междублокови пространства 

 Близостта до планината Витоша, 
предоставяща уникални възможности за 
зимни спортове и туризъм  

 Наличие на многобройни минерални 
извори с разнообразни характеристики 
на водите 

 Добър административен капацитет на 
общината и опит в усвояване на средства 
от фондове на ЕС и други финансови 
институции; с висок кредитен рейтинг за 
привличане на финансови ресурси 

 Жилищни квартали с остра необходимост 
от обновяване и благоустрояване; лошо 
състояние на фасадите, общите части и 
междублоковите пространства; ниска 
енергийна ефективност на сградите; нови 
жилищни райони с хаотично застрояване 
без базисна инфраструктура, хаотично 
застрояване по периферията на града; 

 Необлагодетелствани квартали и зони с 
концентрация на ромско население, 
живеещо в много лоши битови условия; 
високи нива на неграмотност, 
престъпност и социална изолация сред 
ромското население;  

 Липса на адекватна жилищна политика,  
достъпни ипотечни инструменти за 
млади семейства, както и цялостна 
система за жилищно субсидиране; нисък 
дял на общинския жилищен фонд, който 
не отговаря на потребностите, 
разпръснат, с лошо управление и 
поддръжка;  

 Производствени зони с морално и 
физически остаряла материална база; 
липса на модерни индустриални и 
логистични зони; липсват технологични 
паркове и бизнес инкубатори, 
предоставящи условия за привличане и 
стимулиране на високотехнологични 
фирми, стартиращи компании, малки и 
средни предприятия и др.; 

 Публичните пространства са 
фрагментирани, липсва цялостна система 
от пешеходни зони и обществени 
пространства; липсва голяма централна 
пешеходна зона, характерна за повечето 
европейски градове; липсват обществени 
центрове в част от жилищните квартали. 

 Недобро качество на градския дизайн – 
лоши настилки и осветление, липсващи и 
амортизирани предпазни елементи, 
неподържани и неосветени подлези, 
липса на чешмички, пейки,  обществени 
тоалетни и др.; визуален хаос в 
информационните и рекламни елементи.  

 Лошо поддържани зелени зони, детски и 
спортни площадки; недовършени градски 
паркове; недостиг на територии за отдих 
на столичани; липсват достатъчно зони за 
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спорт и атракции.  

 Културното наследство не е добре 
социализирано; недостатъчно внимание и 
финансиране към обектите извън ЦГЧ; 
липса на цялостна информационна 
система, която да обслужва КН. 

 Липса на политика за градски маркетинг 
на София в международен план; 
неизползван туристически потенциал на 
града.  

 Недобра достъпност до парк Витоша, 
недобра поддръжка на съоръженията и 
другата туристическа инфраструктура; 
прекъсване на връзките на града с 
планината. 

 Неефективно използване на 
съществуващите водни  ресурси; лошо 
техническо и санитарно-хигиенно 
състояние на повечето от минералните 
водоизточници; неизползван потенциал 
на минералните води за здраве, 
рекреация и туризъм;  

 Лошо екологично състояние на средата, 
високо замърсяване на въздуха с фини 
частици, високо шумово замърсяване;  

 Хронични проблеми в осигуряването на 
основни комунални услуги като 
сметосъбиране и почистване; все още не 
действа достатъчно ефикасна система за 
управление на отпадъците; недокрай 
решени проблеми с уличните кучета; 
недостатъчно гробищни паркове и др. 

 Ниска гражданска активност и 
ангажираност; слабо развити сдружения 
на собствениците, публично-частни 
партньорства и други механизми за 
активно участие на гражданите и бизнеса 
в решаване на проблемите на градската 
среда.   

 Липса на достатъчен опит в интегрирано 
планиране  

Възможности 
 Доизграждане на магистралната 

транспортна инфраструктура на 
национално ниво и свързване на София с 
Транс-европейската транспортна мрежа, 
за да се възползва в максимална степен 
от кръстопътното си местоположение;   

Заплахи 
 Политическа и икономическа 

нестабилност в региона и в Европа, 
породени от финансовата криза, 
проблемите в ЕС, възраждането на 
национализма и ксенофобията или други 
гео-политически фактори.  
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 Формиране на функционален район от 
по-висока MEGA категория и 
позициониране на София като важен 
опорен център в европейската 
полицентрична пространствена 
структура; 

 Изграждане на високотехнологичен парк 
и привличане на международни 
технологични компании. Стимулиране 
на връзките и технологичния трансфер 
между академичните среди, научно-
изследователските центрове и 
иновативните фирми от страната и 
чужбина; 

 Ефективно използване на потенциала на 
общините в зоната на влияние на град 
София; активизиране на селищата в 
южната Старопланинска яка за 
преодоляване на пространствения 
дисбаланс в развитието на общината; 

 Доизграждането на системата на 
метрополитена; изграждане на нови 
скоростни трамвайни трасета; 
обвързване на тролейбусните и 
автобусните линии с мрежата на 
метрото. Стимулиране на използването 
на градския транспорт, чрез подобряване 
на неговото качество, комфорт и 
надеждност; 

 Стимулиране на велосипедното 
движение, чрез изграждане на цялостна 
система от велоалеи, велопаркинги и 
велостанции, даващи възможност за 
придвижване, паркиране и наемане на 
велосипеди; 

 Стартиране на мащабна програма за 
саниране на жилищни сгради и 
подобряване на тяхната енергийна 
ефективност; обновяване и поддръжка на 
междублоковите пространства; 

 Интеграция на населението от ромски 
произход, чрез целенасочена политика в 
областта на образованието; изграждане 
на нови жилища и благоустрояване на 
ромските квартали; 

 Преструктуриране и обновяване на стари 
производствени зони и терени (т.нар. 
brownfield regeneration), като възможност 
за развитие на комплексни обществени 

 Засилване на емиграцията на млади, 
образовани и креативни личности в 
чужбина. Падане на нивото на 
образованието и квалификацията на 
човешките ресурси; 

 Засилване на демографските и 
териториалните дисбаланси между града 
и региона; София продължава да 
„изсмуква“ потенциала за развитие на 
околоградския район и зоната на активно 
влияние;  

 Забавяне на технологичното обновяване 
на производствената база и инженерно-
техническа инфраструктура в 
производствените зони; 

 Увеличаване броя на населението в 
неравностойно икономическо и социално 
положение, живущо във влошена градска 
среда; гетовизиране и криминализиране 
на определени части на града; 

 Деградация на жилищния фонд поради 
липса на адекватни финансови, 
административни и институционални 
условия за мащабно саниране и 
обновяване; 

 Загуба на функцията „обитаване” в 
центъра на София, поради промяна 
предназначението на жилищата за офиси, 
преместване на младите хора в новите 
жилищни райони в периферията; 
западане и намаляване на жизнеността на 
градския център; 

 Нарастване на използването на личните 
автомобили и увеличаване на 
задръстванията, проблемите с 
паркирането; Тотална доминация на 
автомобила в градската среда.  

 Недостатъчно усвояване на средства от 
фондовете на ЕС или намаляване на 
финансирането в резултат налагане на 
финансови корекции, санкции др. 
Намаляване на предвидените средства за 
страната през следващия програмен 
период; 

 Пасивност и незаинтересованост на 
жителите по отношение на обновяване на 
градската среда; невъзможност и/или 
нежелание за сътрудничество и активно 
гражданско участие; 
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центрове, многофункционални зони и 
др.;  

 Реконструкция на бул.“Витоша“ и 
превръщането й в истинска пешеходна 
зона, обвързана с площад „Св.Неделя“ и 
пространството около НДК. Цялостно 
обновяване и ревитализиране на 
градския център. Стимулиране на 
гражданските инициативи за по-
пълноценно използване на пешеходните 
и публичните пространства;  

 Обвързване на системата на КН с 
другите функционални системи и 
използване на културното наследство 
като ресурс за развитие на различните 
видове туризъм; създаване на културни 
маршрути в историческия град на София 
и на културен пейзаж в контекста на 
връзката град-природа; 

 Авангарден глобален маркетинг на града 
за  насърчаване на международния 
туризъм и активния интерес към 
културното наследство на София, 
широко присъствие на София на 
европейската и световна културна сцена, 
чрез инициативи като Културна столица 
на Европа и др.подобни; 

 Интегриране на парк „Витоша” в 
системите за отдих, екологичен и 
културен туризъм, спорт, екологично 
възпитание и обучение; 

 Използване на околоградските 
изкуствени водни площи за създаване на 
паркоустроени крайградски територии за 
летен отдих и спорт, свързан с 
разнообразното използване на водата; 

 Използване на минералните води за 
разнообразни цели, като здравеопазване 
и балнеология, спорт и рекреация; 
използване на геотермалната енергия за 
отопление на обществени сгради; 

 Увеличаване на средствата и 
подобряване на усвояването на 
структурните и кохезионния фонд на ЕС 
за обновяване и развитие на града и 
неговата базисна инженерно-техническа 
и социална инфраструктура;   

 Съчетаване на различните финансови 
източници (собствени и привлечени, 

 Невъзможност за създаване и 
функциониране на ефективни публично-
частни партньорства на принципа на 
равнопоставеност и зачитане на взаимния 
интерес; слаб интерес на бизнеса към 
градското обновяване.  
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национални и международни)  и 
инструменти, като ПЧП и фондовете за 
градско развитие по инициативата 
JESSICA, за финансиране на проекти за 
градско обновяване и развитие;  

 Използване на европейския и световен 
опит в разработването и предоставяне на 
електронни услуги и въвеждане на 
електронно управление. 

 

 

 
Сравнението със SWOT  анализа от ОПР на СО 2007 – 2013 показва, че в доста отношения 
общината е отбелязала чувствителен напредък. ОПР 2007-2013 е идентифицирал правилно 
и пълно актуалните проблеми, нужди и потенциали на общината. Редица слаби страни и 
заплахи все още не са преодолени, а немалко възможности са недоизползвани. Все пак, 
следва да се спомене, че междувременно, в подкрепа на ОПР е разработен и приложен 
пакет от секторни стратегии и програми (инженерна инфраструктура, екология, енергийна 
ефективност, социални услуги и др.), които със своите актуализирани документи ще 
представляват и част от програмата за реализация на новия ОПР. Реализирани са много 
сериозни проекти, които продължават и в новия период, които спомагат за реализиране на 
възможностите за повишаване ранга на София в системата от големи европейски градове. 
Такива постижения са метрополитенът, който революционно подобри достъпността на 
най-големите периферни жилищни комплекси до центъра, сериозният напредък по 
отношение на управлението на отпадъците, общото подобряване на социалната 
инфраструктура и др. Натрупан е и административен капацитет, който е предпоставка за 
по-добро усвояване на достъпните финансови ресурси през новия период. 
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ІІ  ЧАСТ  - ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 2007-2013 
Г.13 – ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 
ОПР София 2007-2013 няма междинна оценка. Последваща оценка за изпълнението на 
ОПР е изработена успоредно с работата от новия ОПР 2014-2020, а резултатите от нея са 
дадени в тази част в съкратен вид. 

1. Приоритетните инвестиционни проекти в общината в изпълнение на ОПР 
2007 – 2013 и тяхното състояние  

Информацията е набрана от отчетни доклади на общинска администрация и 
подбрани данни за проекти по оперативни програми: 

Транспортна инфраструктура 
 АМ „Люлин” –завършена през 2011; 
 Връзка на АМ „Хемус” с източна дъга на околовръстен път – реализирана през 2013 г. 

(по ОПТ); 
 АМ „Калотина - София” - Фаза I: Западна част на Софийски околовръстен път, Фаза II: 

Северна Скоростна Тангента (регистриран проект по ОПТ, Лот 70 „Северна скоростна 
тангента от км 0+000 до км 16+540“ за 235 млн. лв.) и Фаза III: Автомагистрала от 
Калотина - Софийски околовръстен път - различна степен на проектна готовност; 
Реализацията закъснява (първоначално планирана до 2013; 

 Южната дъга на околовръстен път – завършен участък до „Бизнес парк Младост 4”, 
неясна съдба (по отношение на финансиране) на продължението до кв. Горубляне и 
разклона за Лозен; 

 Метрополитен София – I етап (Надежда - бул. Черни връх), от ОПТ – 307,87млн. лв. – 
завършен; Етап II (Младост - Цариградско шосе - летище) – в строителство (до 2015); 
Трети метродиаметър – в процес на проучване и проектиране; 

 Главна улична мрежа – пробиви, реконструкции, пътни възли (49,6 км нови булеварди, 
5 кръстовища на 2 нива – 3 в строеж до 2015)- финансово осигурени от общинския 
бюджет; В допълнение, изградени 5,8 км велотрасета; 

 Буферни паркинги и паркинги в ЦГЧ – 3 буферни реализирани, в ЦГЧ – още няма; 
 Интермодален терминал – осигурено финансиране по ОПТ (43 млн. лв.), изготвен 

инвестиционен проект, бавеща се реализация; 

Управление на отпадъците и инженерна инфраструктура 
 Управление на отпадъците (комплекс от депо, компостиране и завод - инсталация за 

изгаряне); Завършена е първата фаза - депото за неопасни отпадъци на площадка 
„Садината” и пречиствателната станция за отпадни води към нея; Избран е строител на 
завода за механично и биологично третиране на отпадъци с производство на RDF 
гориво14 на площадка „Садината”; 

13  Данните са от Последващата оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013, която предстои да бъде приета 
от СОС 
14 RDF – refuse derived fuel – гориво, извлечено от отпадъци. 
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 Рекултивация на сметище в Долни Богров – продължава след старт през 2011 г.; 
 Рекултивация на депо в кв. „Суходол“ (II-ри етап, започнат през 2011 г.), планирано 

приключване - 2014 г.; 
 Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци в „Овча Купел“ и „Кремиковци“ 

(2012-2014). Системата за разделно събиране в останалите столични райони ще бъде 
завършена изцяло до края на 2014 г. 

 ВиК програма за 359 млн. лв. – осигурени към 2014 г. – 165 млн. от ОПОС и общински 
бюджет; 

Обновяване на градската среда 
 Ремонт и рехабилитация на главна улична мрежа и съоръженията към нея – постоянна 

програма, общински бюджет; 
 Стратегия за социални услуги с програма – реализира се (най-осезателно – 25 проекта 

по нови и реконструкции на детски градини, 1700 нови места, над 30 млн. лв. от 
общински бюджет);  

 Реконструкция на детски площадки – близо 120 бр. в периода 2011 – 2013 г.; 
 Универсална спортна зала с капацитет 16000 места –завършена през 2011 г.; 
 Инвестиции в културна инфраструктура и КИН – 9 проекта за близо 54 млн. лв.; Най-

значими - Национален музеен комплекс и Античен културно-комуникационен 
комплекс „Сердика”; 

 Благоустрояване и обзавеждане на градските пространства – реализиран проект за 8,6 
млн. лв. по ОПРР, стартирал проект „Парково пространство пред НДК” (13,5 млн. лв. 
по ОПРР и с преобладаващо участие на общински бюджет); 

 Обновяване/саниране на културна, образователна и здравна инфраструктура – по 
ОПРР с бенефициенти – съответните ведомства; 

 Програма за ВЕИ и биогорива с планиран ресурс – 35 млн. лв. 
 

2. Оценка на изпълнението на ОПР 
Критериите за оценка на ОПР София 2007-2013 г., както и мотивите за отправените 
препоръки, са: 

 Състояние и значителни промени в социално-икономическия профил на общината; 
 Съответствие на стратегическия пакет на ОПР с нуждите и потенциала на общината; 
 Съответствие на стратегическия пакет на ОПР с политиката за регионално развитие в 

страната и в ЕС; 
 Ангажираност с прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие; 
 Капацитет на институциите и партньорите за прилагане на ОПР; 
 Ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на целите 

и приоритетите за регионално развитие; 
 Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще имат ли те „инерционен живот” 

отвъд времевия хоризонт на ОПР. 
 

2.1. Оценка на резултатите от изпълнението 
Общинският план за развитие не е план само на общинската администрация. На практика, 
ОПР София 2007-2013 се реализира от всички субекти, развиващи дейността си в 
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пространството на Столична община. Освен общинска администрация, това са държавни 
институции, частния и неправителствения сектори, самите граждани. 

За да се оцени изпълнението на ОПР, са събрани данни за неговата реализация от всички 
достъпни официални източници. Най-голям брой проекти и съответен ресурс са 
реализирани по оперативните програми – общо 2169 проекта на стойност 4145 млн. лв. 

 
Източник: ИСУН; Последваща оценка на ОПР 2007-2013 на СО 
Най-голям дял от ресурса е привлечен по ОПТ (45%), следван от ОПОС и ОПКБИ (по 
около 18%) и ОПРР – 13%. Така близо 94% от привлечените ресурси са реализирани (или 
реализиращи се) инвестиции в транспорта, околната среда, конкурентоспособността на 
икономиката и градската среда. Неинвестиционните програми (ОПРЧР, ОПАК и ОПТП) 
са осигурили общо 6% от привлечения ресурс. Значителна част от този дял принадлежи и 
на други програми15. Палитрата от финансови източници покрива всички възможни. Това 
е отличен атестат както за самия план, така и за неговите изпълнители – преките в лицето 
на администрацията на Столична община и косвените - всички останали субекти, 
създавали и реализирали проекти в подкрепа на плановите приоритети и цели.  

На практика, Столична община е пряк бенефициент по проекти на обща стойност 2901 
млн. лв. – това са около 70% от ресурса, мобилизиран в изпълнение на ОПР. Останалите 
30% са проектите на „другите играчи” – държавни институции, НПО, бизнес. 

 
 

15 Директни програми на ЕС (URBACT, INTERREG, SEE, FP6,7, Програма за учение през целия живот, 
Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни и др.), национален и общински бюджет. 
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Източник: ИСУН; Последваща оценка на ОПР 2007-2013 на СО 
Адресирани по приоритети, мобилизираните и инвестирани ресурси следват обема и 
пропорциите на потребностите в съответните сектори. Най-голям дял е погълнала 
техническата инфраструктура (68,1% - 2822 млн. лв.). Вторият по големина дял е на 
икономиката (18% - 746 млн. лв.). Следва да се подчертае, че изпълнението на Приоритет 
1 „Конкурентоспособност” се реализира изключително от частния сектор. Нещо съвсем 
логично и нормално. Този факт е и най-красноречивия мотив на тезата, че ОПР не е план 
само на общинската администрация, а на цялата общност в територията на общината. В 
наличната отчетна информация на общината се демонстрира обратното разбиране. Отчита 
се само това, което е направено пряко от общината и което е нейно законово задължение. 
Такава позиция би затруднила Столицата при реализиране на системен и интегриран 
подход в управлението. 

Комплексният приоритет „условия на живот и жизнена среда” е привлякъл около 12 % 
(495 млн. лв.) от общия ресурс. За последните два приоритета (административен 
капацитет и международно сътрудничество) са отредени общо 2% (82 млн. лв.) 

Отсъствието на междинна оценка на ОПР, както и годишни мониторингови доклади за 
изпълнението му, неминуемо понижават прецизността на оценката. Друг методически 
проблем е фактът, че ОПР съдържа количествени индикатори, но без изходни и целеви 
стойности.  

Към ОПР е разработена система за мониторинг, предлагаща интегриране с 
информационната система на ОУП в ГИС среда, както и обективизиране на оценките и 
прогнозите чрез математически модел. Към момента тя е оставена без приложение.  

Оценката на резултатите от изпълнението и степента на постигане на съответните цели се 
адресира към следния пакет от приоритети и специфични цели на ОПР: 

П 1: Конкурентоспособност чрез икономика на знанието  
Ц 1: Среда за развитие на модерни и високотехнологични отрасли  
Ц 2: Повишаване на изследователския, технологичния и иновативен потенциал 
Ц 3: Насърчаване на предприемачеството и развитието на МСП 
Ц 4: Привличане, задържане и разширяване на инвестиции  
Ц 5: Насърчаване развитието на услуги базирани на знанието и ИКТ 
Ц 6: Сътрудничество, коопериране и партньорства 
Ц 7 Развитие на модерно туристическо предлагане 

П 2: Транспортна и инженерно-техническа инфраструктури 
Ц 1: Обвързване с Транс-европейската и магистрална инфраструктурна мрежа 
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Ц 2: Общинска транспортна мрежа - обновяване 
Ц 3: Вътрешни  транспортни и инфраструктурни системи в общината 
Ц 4:  Доизграждане на метрополитен София 
Ц 5: Инфраструктура за възстановяване и опазване на околната среда 

П 3: Подобряване условията на живот и качествата на жизнената среда 
Ц 1: Обновяване и благоустрояване на селищната среда 
Ц 2: Опазване и разумно използване на природното и културно-историческото наследство 
Ц 3: Социална инфраструктура и качество на обществените услуги 
Ц 4: Интеграция на лица и групи в неравностойно положение 
Ц 5: Устойчиво развитие, опазване и подобряване на околната среда и управление на риска 
Ц 6: Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси 
Ц 7: Образователна система,  развитие на културата, спорта и младежките дейности 

П 4: Международно сътрудничество, сближаване, партньорство и европейска интеграция  
Ц 1: Развитие и насърчаване на трансрегионалното и транснационалното сътрудничество 
Ц 2: Установяване и поддържане на международни партньорства  
Ц 3: Европейска интеграция 

П 5: Укрепване на институционалния капацитет за управление и развитие  
Ц 1: Капацитет за въздействие върху развитието на общината и публичните услуги 
Ц 2: Укрепване капацитета на общинската администрация за работа с фондовете на ЕС 
Ц 3: Партньорства между регионалните власти, неправителствения сектор и бизнеса 

 
Метод на оценката: Този аспект на оценката се извършва чрез директно съпоставяне на 
наличната информация за изпълнение с планираното. Прилага се опростена тристепенна скала 
на оценяване: 1.„изпълнено” – при завършени стратегически инвестиционни проекти по 
съответна мярка; 2.„в процес на изпълнение” – при наличие на изпълнени или в процес на 
изпълнение проекти/мерки в съответния приоритет и специфична цел; 3.„неизпълнено” – при 
отсъствие на адресиран проект/дейност, или ако има такива, то те са с незначителен мащаб и 
ефект върху желаното развитие. Оценката се извършва на два етапа – в първия се оценява 
изпълнението на специфичните цели и съставните им мерки, а във втория – на приоритетите 
(средно-аритметична величина от оценките по съставните специфични цели). Колкото по-
висока е стойността на оценката за даден приоритет, толкова по-нисък е резултата от неговото 
изпълнение. 

Отчетените проекти и дейности по ОПР, систематизирани и адресирани към съответните 
приоритети и специфични цели на ОПР към м. Април, 2014 г., са дадени в Приложение.  
Крайната оценка на резултатите от изпълнението на ОПР по приоритети и цели е: 

ОПР София 2007-2013 - оценка на изпълнението ОЦЕНКА бр. 
проекти млн. лв. 

П 1: Конкурентноспособна икономика  2,14 1 320 746 
Ц1: Среда за  модерни и високотехнологични отрасли  2 63 36 
Ц 2: Изследователски, технологичен и иновативен потенциал 2 261 164 
Ц 3: Насърчаване на предприемачеството и развитието на МСП 1 841 453 
Ц 4: Привличане, задържане и разширяване на инвестициите 3 0 0 
Ц 5: Развитие на услуги, базирани на знанието и ИКТ 2 2 2 
Ц 6: Сътрудничество, коопериране и обмяна на опит с  ЕС 2 10 3 
Ц 7:  Развитие на модерно туристическо предлагане 3 1 0,5 
Проекти извън специфичните цели на плана  142 89 
П 2: Транспортна и инженерно-техническа инфраструктури 2,00 32 2 822 
Ц1: Обвързване на ТИ с транс-европейската мрежа 2 2 0,5 
Ц2: Развитие на общинската транспортна мрежа  3 1 0 
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Ц 3: Вътрешни транспортни и инфраструктурни системи 2 5 405 
Ц 4:  Доизграждане на метрополитен София 1 4 1 857 
Ц 5: Развитие на инфраструктура за опазване на околната среда 2 20 559 
П 3: Условия на живот и качества на жизнената среда 2,14 702 495 
Ц 1: Обновяване и благоустрояване на селищната среда 3 5 7 
Ц 2: Опазване и разумно използване на природното и КИН 2 9 54 
Ц 3: Социална инфраструктура и качество на услугите 2 9 46 
Ц 4: Интеграция на лица и групи в неравностойно положение 2 101 28 
Ц 5: Опазване на околната среда и управление на риска 2 24 262 
Ц 6: Конкурентоспособност на човешките ресурси 2 319 35 
Ц 7: Образование, култура, спорт и младежки дейности 2 235 63 
П 4: Международно сътрудничество и европейска интеграция  2,33 13 3 
Ц 1: Трансрегионално и транснационално сътрудничество 2 8 2 
Ц 2: Установяване и поддържане на международни партньорства 2 5 1 
Ц 3: Европейска интеграция 3 0 0 
П 5: Институционален капацитет за управление и развитие  2,67 103 79 
Ц 1: Капацитет за въздействие върху развитието на общината  2 101 78 
Ц2: Капацитет за работа със Структурните и Кохезионния фонд 3 0 0 
Ц 3: Партньорства между регионалните власти, НПО и бизнеса 3 2 1 

Така най-слаба реализация се оценява по Приоритет 5 «Институционален капацитет» - 
2,67 точки, следван от Приоритет 4 «Международно сътрудничество» - 2,33 точки. 
Относително най-добро изпълнение имат проектите и дейностите по развитие и 
модернизация на транспортната и техническата инфраструктура – Приоритет 2 (2,00 
точки), следван от Приоритет 1 «Конкурентоспособност» и Приоритет 3 «Жизнена среда – 
с равен резултат от 2,14 точки. 

Горните оценки могат да служат само за целите на сравнителен анализ, но не и за 
мотивирани препоръки към стратегическия пакет на новия ОПР. 

Долният пример илюстрира факта, че независимо от сравнително най-доброто си 
изпълнение, във финансово изражение, Приоритет 2 има огромен дефицит в 
изпълнението: 

ВиК инфраструктура – идентифицирани нужди до 2020 г. (млн. лв.) 491 
ВиК инфраструктура – планирани до 2013 г. (млн. лв.) 359 
ВиК инфраструктура – планирани след 2013 г. (млн. лв.) 135 
ВиК инфраструктура – осигурени/инвестирани към 2014 г. (млн. лв.) 165 
Очертаващо се неизпълнение на програмата за ВиК към 2013 (млн. лв.) -194 

Източник: Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на 
територията на Столична община (водоснабдяване, канализация, корекция на речни 
корита), 2008-2013 и 2014-2020 г. 

Отнесено към идентифицираните нужди, планирани за изпълнение до 2013 г., 
изпълнението в този сектор ще достигне 46% и то с 2 години закъснение.  

Голяма част от капиталовите разходи на общинския бюджет могат да се третират като 
инвестиции в постигане на целите на ОПР. За периода 2007-2013 г. те възлизат на около 
1,8 млрд. лв. Ако приемем, че около 60% от тях са с пряк принос към ОПР (извън 
съфинансиране по европейски програми), към ресурса по оперативните програми (4145 
млн. лв.) можем да добавим още 1008 млн. лв. Така ориентировъчните финансови ресурси, 
инвестирани пряко и косвено в изпълнение на ОПР за периода 2007-2013, възлизат на 
около 5,15 млрд. лв. Ако приемем индикативните разчети на областната стратегия за 
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количествен ориентир (общинският план не съдържа такива разчети) можем да дадем 
обобщена количествена оценка за изпълнението на ОПР София 2007-2013 г. И така, 
индикативните разчети на областната стратегия възлизат на 5,33 млрд. лв., а 
мобилизираните ресурси (инвестирани и в процес на инвестиране) по ОПР София 2007-
2013 възлизат на 5,15 млрд. лв. Условно, към края на 2013 г. би могло да се отчете 
усреднено изпълнение на ОПР от 96,6%. Всъщност, такова изпълнение ще бъде факт след 
приключване на всички проекти в края на 2014 и началото на 2015 г. 

2.2. Оценка на степента на постигане на целите 
Обект на тази оценка са трите стратегически цели на ОПР София 2007-2013 г.: 

Стратегическа цел 1: “Ускорен и устойчив икономически растеж, и развитие на икономика 
основана на знанието и информационното общество за достигане на средните равнища на 
развитие на сходни административно-териториални единици в ЕС”. 

Стратегическа цел 2: “Балансирано и устойчиво развитие чрез развитие на местния потенциал”. 

Стратегическа цел 3: “Развитие на европейското териториално сътрудничество и 
позиционирането на гр. София в мрежата на големите европейски градове като важен център на 
Балканите и Югоизточна Европа”. 

 
Поради отсъствието на обективна количествена база, оценката и в този аспект се основава 
на опростена експертна методика. Поставя се по-скоро „диагноза”, а не оценка. 
Изпълнените и/или започнати действия/проекти по основните направления за постигане 
на съответната стратегическа цел се „диагностицират” по тристепенна качествена скала: 

 „незадоволителен напредък” – извършеното е незначително малко и не предполага 
осезателен ефект в плановия хоризонт; усилията и мобилизираните ресурси са били 
многократно под потребностите; необходимо е пренасяне на целта и в новия планов 
период; 

 „ограничен напредък” – направеното е осезателно, но недостатъчно за постигане на 
по-високо качествено ниво в изтеклия планов период; необходимо е пренасяне  са 
допълнителни подкрепящи мерки; 

 „значителен напредък” – направеното е достатъчно за постигане на трайни желани 
ефекти и необратимо движение към постигане на целта; не са необходими 
допълнителни мерки, освен гарантиране на настоящия капацитет и темпове и в новия 
планов период; 

Приложена към стратегическите цели на ОПР, описаната методика дава следните 
резултати: 

Стратегическа цел 1: “Ускорен и устойчив икономически растеж, развитие на икономика, 
основана на знанието и информационното общество за достигане на средните равнища на 
развитие на сходни административно-териториални единици в ЕС”». Диагнозата се 
поставя по всяка от насоките за реализация: 

 Условия за бързо усвояване на иновации: Независимо от подкрепата на регионална 
иновационна стратегия, до момента са реализирани само няколко малки частни 
проекта16 с „невидим” ефект. Идеята за изграждане на Софийски технологичен парк 17 
е в организационен етап и със забавена практическа реализация. Желаните публично-
частни партньорства също са на фаза „проучване”. Диагноза - „незадоволителен 
напредък”. 

16 По ОПКБИ 
17 Идеята стартира със споразумение м/у Столична община и Технологичен център Дортмунд от 6.08.2009 г.  
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 Трансфер, създаване и внедряване на високи технологии: Значителният брой проекти18 
в технологична модернизация на големи, средни и малки предприятия, в общия случай 
не е свързан с прилагане на високи технологии. Това направление е пряко свързано с 
първото и получава същата диагноза - „незадоволителен напредък”.  

 Образование – адекватно на пазара: Разминаването между образователната система и 
пазара на труда остава непроменено, дори задълбочаващо се19. Осезателният напредък 
в обновяването на материалната база още не е последван от необходимите реформи в 
образователната система. Диагноза - „незадоволителен напредък”. 

 Инфраструктурата - бизнес, обитаване, труд и отдих: В това направление са 
инвестирани най-много ресурси, но предимно в „надстроечната” сфера – молове, 
офиси, хотели, жилища. Няма проекти/инвестиции в технологични, „мозъчни” и 
индустриални паркове. Изостава изграждането на адекватна техническа 
инфраструктура. Независимо от неоспоримото първенство на София в привличането 
на ЧПИ, заради ограниченият им принос към целта „икономика на знанието”, 
диагнозата по това направление е „ограничен напредък”. 

 Модерни производствено-складови, бизнес и търговско-обслужващи центрове: Не е 
необходима статистика в подкрепа, за да се констатира „значителен напредък”. 
Значимостта на благоприятната диагноза се понижава от факта, че тази материална 
база обслужва предимно конвенционални производства и дистрибуция на вносни 
стоки; 

 Туристическа индустрия, вкл. висок клас спортна инфраструктура: Абстрахирайки се 
от поддържаната десетилетия идея/мечта за домакинство на Олимпийски игри, София 
отчете реализиран стратегически проект в друго направление – универсална спортна 
зала с капацитет 16000. Диагноза - „ограничен напредък” ; 

 Други условия за привличане на бизнес – административно-правна среда и услуги: 
Въпреки противоречивите оценки, диагнозата по това направление е „значителен 
напредък”20. 

 Поддържане на висок икономически растеж: Амбициозната цел да се надмине 
средното за ЕС-27 развитие изглежда реализуема. Още през 2008 г., БВП/човек в 
София е бил 92% от този на ЕС-27, а негативният ръст и забавянето през 2009 – 2012 – 
по ниски от ЕС-27. Диагноза - „значителен напредък”. 

Обобщената оценка/диагноза за напредъка в постигане на Стратегическа цел 1 е 
„незадоволителен напредък”, независимо от преобладаващи по-високи оценки по 
съставните направления. Аргументът е, че основата на целта (иновации/високи 
технологии) е все още неразвита. Количественият „успех” по БВП губи значението си, 
защото се създава в неконкурентна трудово-пазарна среда с преобладаващо търговско 
обслужване и конвенционални производства. 

Стратегическа цел 2: :“Балансирано и устойчиво развитие чрез развитие на местния 
потенциал”. Целта е насочена както към преодоляване на дисбаланса „ядро – 
околоградска зона”, така и към оползотворяване на потенциала на цялата територия. 
Балансираното развитие е цел и в регионален мащаб21, покриващ територията на цялата 
Столична агломерация. Спонтанната/неуправляема миграция към ядрото отдавна е 
осъзната като реална заплаха, компрометираща усилията за постигане на устойчиво 

18 По ОПКБИ – 1042 проекта на обща стойност 740 млн. лв. 
19 От актуален анализ към „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София (2011 – 
2015)” 
20 Най-вече заради намаляване на фактора „корупция” и увеличаване на факторите „сигурност” и 
„административен капацитет” 
21 Регионален план за развитие на ЮЗ район от ниво 2 
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развитие на общината. Набелязаните мерки за постигане на равностойна привлекателност 
в околоградския район са устройствено осигурени в новия ОУП: 

 Развитие на северната част на общината: Продължилият с десетилетия стагниращ 
пространствен фактор „МК Кремиковци” е натрупал драстично изоставане в 
развитието на северните територии. Комплексните устройствени мерки на новия ОУП 
са само първа стъпка. Към нея се присъединяват идейни проекти и проучвания за 
тематични паркове, ревитализация на индустриални зони и др. Политическото 
приоритизиране на Северна скоростна тангента и Западна дъга на околовръстен път – 
втора стъпка. Към 2014 г., все още не е започнала реализация, но вече е одобрен 
стратегически инвестиционен проект - Лот 70 „Северна скоростна тангента от км 
0+000 до км 16+540“ е със статут „регистриран” (235 млн. лв.). Диагноза - „ограничен 
напредък”; 

 Стимулирано развитие на буферните производствено-складови зони на територията 
на агломерацията (източна - в района на Елин Пелин – Равно поле и западна - в района 
на Божурище – Костинброд). Устройствените предпоставки са осигурени. Значителни 
частни инвестиции в логистично-търговски и производствени бази са факт, но без 
публична намеса за „стимулирано развитие”. Диагноза - „незадоволителен напредък”; 

 Изграждане на вторични комплексни обслужващи центрове, разположени по 
външния транспортен ринг (Околовръстен път): Подобно на предходната „мярка”, 
тази устройствена идея е подсигурена в новия ОУП, но оставена на спонтанно пазарно 
развитие. Частните инвестиции се концентрират в зоните с настояща и скоро-
прогнозирана добра комуникационна обслуженост - в южния и източния сектор на 
града. По този път на развитие не биха могли да се изградят „комплексни обслужващи 
центрове”, а просто изнесени от центъра линейни структури за логистика, търговия и 
чисти производства. Все пак се постига желан ефект за движение „отвътре – навън” и 
задържане в периферията по повод услуги и заетост. Диагноза - „ограничен напредък”. 

Обобщената оценка/диагноза за напредъка в постигане на Стратегическа цел 2 
(„балансирано развитие”) е „незадоволителен напредък”, независимо от случващите се 
значими частни инвестиции в околоградския район. Потенциалът/шансът за реализация на 
целта се запазва. Предстоящите публични инвестиции в пътна инфраструктура22 ще 
увеличат привлекателността за бизнес инвестиции и ще ускорят постигането на целта, но 
с прогнозируеми деформации/отклонения, заради: 

 Отсъствие на публично-частни партньорства, гарантиращи желани комплекси от 
функции в желани локализации; 

 Визиране само на процеса „урбанизация”, но не и на съхраняване на обработваема 
земя; важен аспект на балансираното развитие на общината следва да стане и модерен 
аграрен сектор. 

Посочените два пропуска следва да се визират при създаването на новия ОПР София 
2014-2020 г. Освен това, би било уместно към стратегическата цел за 
балансирано/устойчиво развитие на общината да се интегрират глобалните цели по околна 
среда и съответните индикатори: 

22 АМ „Калотина – София” (Северна скоростна тангента и Западна дъга) 
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1. Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, 
промишлени обекти);  
2. Съотношение между горски, земеделски и урбанизирани територии;  
3. Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението;  
4. Разходи за ДМА с екологично предназначение;  
5. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;  
6. Дял от територията с висок риск от ерозия; 
7. Степен на постигане на националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност 

 
Стратегическа цел 3: „Развитие на европейското териториално сътрудничество и 
позиционирането на гр. София в мрежата на големите европейски градове като важен 
център на Балканите и Югоизточна Европа”. Тази цел е комплексна и постигането на 
ново, по-високо качество е функция от усилията/резултатите във всички сфери 
(икономика, инфраструктури/достъпност, екология, жизнен стандарт, управление). 
Оценката на напредъка е адресирана към възможно най-обективната и компетентна 
институция – ESPON (Европейска мрежа за наблюдение, териториално развитие и 
сближаване). За съжаление, сегашната формулировка на целта не позволява отчитане на 
движение, защото София отдавна е позиционирана в „полицентричната система от големи 
градове на ЕС, но на последното, пето ниво. Затова за новия ОПР София 2014-2020 г. се 
препоръчва нова формулировка за тази цел: „Издигане на гр. София от пета до четвърта 
категория в полицентричната система от големи градове в ЕС, като важен център в 
Балканския регион, с привлекателна жизнена и бизнес среда.” 

По единната класификация на ESPON, сега София се характеризира като „относително 
малък град, с по-ниска конкурентоспособност спрямо останалите групи, по-периферен и с 
по-ниски показатели за човешкия капитал”. Като стратегически направления за изкачване 
в по-високата категория се очертават „конкурентоспособност”, „транспортна 
инфраструктура” и „човешки ресурси”. Обобщената консултантска оценка по цел 
„позициониране” е „ограничен напредък” благодарение на значителните инвестиции в 
транспортна инфраструктура (движение към подобрена достъпност). 

Накрая, агрегираната оценка за степента на постигане на Главната цел на ОПР София 
2007-2013 г. “Постигане на ускорен икономически растеж, висок жизнен стандарт, 
устойчиво и балансирано развитие при съхраняване на природната и развитие на 
селищната среда” е „ограничен напредък”.  

Аргументацията на тази положителна оценка се корени в наблюдаваните трайни 
положителни тенденции по основни показатели, както и относително най-слабо негативно 
повлияване от кризата: 
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Източник: ИСУН; Последваща оценка на ОПР 2007-2013 

2.3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси  
ОПР София 2007-2013 г. не разполага с индикативни разчети на планираните ресурси – 
нито като цяло, нито по източници на финансиране. Този факт не позволява извършването 
на заявената в раздела оценка. Компромисно, черпейки информация от сродния планов 
документ – областната стратегия, би могла да се направи аналогия и за ОПР23. 
Разпределението на индикативните финансови разчети по приоритети и по източници е 
представено в долната таблица: 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 
млн. лв. 
Общо ДБ ОБ ЕС-ОП ПЧП 

Пр. Ос 1: Конкурентоспособност чрез икономика на 
знанието 125 25 30 40 30 

Пр. Ос 2: Транспортна и инженерно-техническа 
инфраструктури  3800 840 1780 800 380 

Пр. Ос 3: Условия на живот и качества на жизнената 
среда 1400 200 700 360 140 

ОБЩО: 5325 1065 2510 1200 550 
Източник: ОСР на Област София до 2015; 
Отчетеното в предходните раздели изпълнение на ОПР към 2013 г. на база „осигурено 
финансиране” (а не „разплатени средства”) показва, че по източник „оперативни 
програми” е постигнато преизпълнение, а източниците „държавен и общински бюджети” 
са били надценени. Що се отнася до последния източник – ПЧП, не са намерени данни за 
привлечени средства. Констатираният дисбаланс в планираните източници е повод да се 
предложи по-прецизно правене на финансовите разчети за новия ОПР София 2014-2020 г. 
Стратегическата важност на ПЧП (не само като планиран финансов източник) налага 
включването на допълнителни оперативни мерки за създаването и развитието им в новия 
планов период 2014-2020 г. 

По отношение на постигнат ефект от използваните ресурси, относително най-голям е 
той по Приоритет 2 – Транспортна и инженерно-техническа инфраструктура. 

23 Съществува пълно съвпадение не само на обекта на двата документа, но и на приоритетните оси на ОСР с 
първите 3 приоритета на ОПР (останалите 2 на ОПР – административен капацитет и международно 
сътрудничество, биха могли да се пренебрегнат в тази оценка) 
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Оценка за ефикасността е трудно да се направи на този етап, заради силното 
преобладаване на потенциалите пред реализацията. Данните за досегашното изпълнение 
очертават тенденция на концентрация на ресурсите за изпълнение на мерки и дейности по 
Приоритети 2, 1 и 3, където попадат стратегическите инфраструктурни проекти, проектите 
за иновации и технологично обновяване, както и свързаните с опазване на околната среда 
и градското развитие. Трите приоритета покриват дял от 98% от ресурса по ОПР. Именно 
в тях може да се очаква постигане на висока ефикасност.  

 
Източник: ИСУН; Последваща оценка на ОПР 2007-2013 за Последващата оценка 

2.4. Оценка на стратегията на ОПР 
В този раздел е ревизирана и оценена съгласуваността и релевантността на ОПР. Отправна 
база е актуалния контекст – промени в тенденциите и потребностите на развитието, както 
и в политиката/целите на регионалното развитие. 

Оценката на вътрешната съгласуваност на ОПР е много добра. Съответствието с по-
високите нива (NUTS 2 и национално) е доказано в самия план. Основен недостатък е 
отсъствието на индикатори с начални и целеви стойности, както и информационното им 
осигуряване. Смисълът и общата съгласуваност на ОПР се запазват. 

Една от целите и критерий за ефективна регионална политика е намаляването на 
междурегионалните и междуобластните различия. Обработените статистически масиви в 
доклада за МО на НСРР (2010 г.) сочат обратна тенденция – общо задълбочаване на тези 
различия. Изключение в ЮЗР е само безработицата. Същите резултати се потвърждават и 
2 години по-късно от проекта “Разработване на социално-икономически анализ за 
нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”.  

район 
Произведена 
продукция на глава от 
населението 

Заетост Безработица Годишна работна 
заплата 

СЗР [- -] нарастване на 
различията 

[=] запазване на 
различията 

[+] намаляване на 
различията 

[- - -] силно нарастване 
на различията 

СЦР [- - -] силно нарастване 
на различията 

[- -] нарастване на 
различията 

[-] слабо нарастване на 
различията 

[=] запазване на 
различията 

СИР [- - -] силно нарастване 
на различията 

[=] запазване на 
различията 

[- -] нарастване на 
различията 

[- -] нарастване на 
различията 

ЮИР [- - -] силно нарастване 
на различията 

[+] намаляване на 
различията 

[+] намаляване на 
различията 

[- -] нарастване на 
различията 

ЮЦР [- -] нарастване на 
различията 

[- -] нарастване на 
различията 

[+] намаляване на 
различията 

[+] намаляване на 
различията 

ЮЗР [- -] нарастване на 
различията 

[- -] нарастване на 
различията 

[+] намаляване на 
различията 

[- - -] силно нарастване 
на различията 
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София следва да даде своя принос в намаляването на неравенствата чрез спомагане 
реализацията на полицентричния модел за пространствено развитие24 на националната 
територия. 

2.5. Оценка на промените в социално-икономическите тенденции 
По отношение на демографските показатели, за отбелязване е непрекъснатата тенденция 
на увеличаване на населението на общината.  

 
Източник: ИСУН; Последваща оценка на ОПР 2007-2013 
Населението на Столична община към 2012 г. е достигнало 17,5% от това на страната. 
Непрекъснатото механично нарастване на населението не може да се окачестви като 
положителна тенденция, защото естествения прираст за повечето от цитираните години е 
отрицателен. Нарастващата демографска маса изисква и ответни реакции на основните 
социални системи – образование, здравеопазване, социални услуги, както и на всички 
градски системи (транспорт, обитаване, труд, ТИ). Освен системно претовареният трафик, 
осезателни дефицити остават и в детските заведения (около 7000 деца към 2013 г.). 
Местата в домовете за възрастни хора също не достигат на фона на застаряване на 
населението.  

Основен момент в социален план е равнището на заетост и безработица. В период на 
продължаваща криза, тези показатели имат посока на увеличаване, но с отрицателен знак. 

24 Според Националната концепция за пространствено развитие на България, 2013-2025 г. 
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Източник: ИСУН; Последваща оценка на ОПР 2007-2013 
Заетостта през 2012 г. е намаляла с над 6% спрямо най-високата (през 2009 г.). При 
безработицата за последните три години тя е нараснала от 6,6% до 7,3% , но се запазва 
сред най-ниските в страната. 

Въпреки забавените темпове на растеж поради глобалната криза, Столична община 
запазва водещата си позиция на най-динамично развиващата се в България, запазвайки 
разкрития си потенциал за развитие. Дори в условията на криза, икономиката на общината 
е устойчива, с тенденция за поддържане на ръст, който за периода 2007-2011 г. е 1,4 
пункта. Създаденият от икономиката на общината БВП/на човек за 2011 г. е 23256 лв., 
като е над средния за ЕС. 

Наблюдава се колебание в показателя «разходи за придобиване на ДМА» от 12460,3 
млн. лв. за 2007 г., на 7980,2 млн. лв. за 2012 г. Чуждестранните преки инвестиции в 
нефинансовите предприятия на Столична община с натрупване към 2012 г. са на нивото 
на 2008 г., като намаляването им спрямо 2009-2010 г. се дължи на изтегляне на 
инвестициите от банките, като не са реализирани съответните проекти. 

Запазени са положителните тенденции в ново строителство и обновяване на транспортно-
комуникационните и инженерни мрежи, бизнес инфраструктура, жилищна задоволеност, 
енергийна ефективност, ползване на ИКТ. 

Основен нерешен проблем остава неконтролираното механично нарастване на София при 
ниска безработица, благодарение на традиционни трудоемки производства и обслужване 
(предимно търговско). Това е симптом/тенденция към формиране на слабо конкурентна 
трудово-икономическа среда. Тенденция, обратна на желаната. В същото време, 
отчитайки качествената структура на човешкия ресурс, традиционните производства и 
услугите са сферата за гарантиране на висока трудова заетост. 

Като краен извод може да се каже, че основните тенденции в социално-икономическото 
развитие на общината са се запазили. 

На този фон, целите на ОПР продължават да бъдат актуални по отношение на нуждите и 
проблемите на общината. Затова не е нужно преориентиране на стратегията в новия план 
за развитие на Столична община. Като нов благоприятен фактор за балансирано развитие 
на общината следва да се отчете отпадането на стагниращата пространствена роля на МК 
„Кремиковци”.  
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2.6. Оценка на промените в политиките за развитие на всички нива 
Ключовите промени в съвременната стратегическа рамка на регионалното развитие са с 
носители стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и 
българските им интерпретации в Националната програма за развитие „България 2020”. 

Стратегия “Европа 2020” въвежда запомняща се формула за развитие през следващия 
планов период – „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”: 

 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 
иновации; 

 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 
икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

 Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която 
да доведе до социално и териториално сближаване. 

За първи път стратегическите цели на рамков планов документ са ясно, еднозначно, 
времево и стойностно дефинирани: 

1. Увеличаване на заетостта на населението на възраст 20-64 години на поне 75%; 

2. Постигане на дял от 3% в БВП на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност 
(НИРД); 

3. Постигане на т.нар. цели „20/20/20“ по отношение на климата/енергията:  
 съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., или при 

наличие на подходящи условия, с 30%;  
 увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление 

до 20%;  
 постигане на увеличение с 20% на енергийната ефективност; 

4. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище на 10%; нарастване дела на 
населението на възраст 30-34 г. със завършено висше образование на поне 40%; 

5. Намаляване на броя на европейските граждани, които живеят под националните прагове на 
бедността с 25%, с което над 20 млн. души ще бъдат извадени от ситуацията на бедност. 
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Стратегия „Европа 2020” включва 7 инициативи за реализация на приоритетите: 

По приоритет “Интелигентен растеж”: 
„Съюз за иновации” - фокусиране върху научно-изследователската дейност и иновациите за 
подобряване взаимодействието между науката и бизнеса; 
„Младеж в движение“ - цели подобряване постиженията на образователните системи и 
улесняване навлизането на млади хора на пазара на труда; 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ - цели ускоряване развитието на 
високоскоростен достъп до интернет; 

По приоритет “Устойчив растеж”: 
„Европа за ефективно използване на ресурсите“ – има за цел да подкрепи преминаването към 
нисковъглеродна икономика, да увеличи приложението на ВЕИ, да стимулира енергийната 
ефективност; 
„Индустриална политика за ерата на глобализацията“ – насочена е към подобряване на бизнес 
средата (особено за МСП) и към насърчаване на предприемачеството; 

По приоритет “Приобщаващ растеж”: 
„Програма за нови умения и работни места“ – има за цел да модернизира пазарите на труда и да 
повиши участието на гражданите в трудовия живот; 
„Европейска платформа срещу бедността“ – насочена е към икономическо, социално и 
териториално сближаване, с цел бедните и социално изолираните хора да получат активна роля в 
обществото. 
 
България вече пое ангажимента си по изпълнение на стратегията. Осъзнавайки ниското си 
изходно ниво в подкрепата на научно-изследователската и развойна дейност, 
националният ни ангажимент е да постигнем 50% от целевото ниво на инвестиции в ЕС-
27. България изпитва затруднение и по съкращаване на емисиите на СО2 (не се ангажира с 
конкретни проценти), като в замяна, предлага да намали енергопотреблението си на 
единица БВП с 50%. Бедността е също голямо предизвикателство за нас и целевото 
редуциране е с по-скромен дял. В сравнителен план, целите на «Европа 2020» и 
съответните национални ангажименти са представени в следната таблица: 

N ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” ЕС БЪЛГАРИЯ 

1 Заетост на населението на възраст 20-64 г. Мин. 75% Мин. 76% 

2 Инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност 
(НИРД) - % от БВП 3% 1,5% 

3 

Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията: 
 съкращаване на емисиите на СО2 
 дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление 
 повишаване на енергийната ефективност 
 намаляване на енергийната интензивност на БВП 

 
20%/30% 
20% 
20% 
- 

 
- 
16% 
25% 
50% 

4 Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище 
Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. 

10% 
40% 

11% 
36% 

5 Намаляване на хората под националните прагове на бедност с 25% - 20 млн. с 16% - 260 хил. 
 

 122 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

Съпоставяйки приоритетите на ОПР София 2007-2013 г. с тези на „Европа 2020”, се 
разкрива необходимост от включване на нов приоритет или поне специфична цел, 
насочена към „приобщаващ растеж”. Наред с икономика на иновации и високи 
технологии, следва да се подкрепя и конвенционалната сфера, осигуряваща високи нива 
на заетост. Това е основното средство за борба с бедността (петата цел на „Европа 2020”). 

 

2.7. Оценка на координацията на ОПР 
Оценката на изпълнението на ОПР е естествено свързана с процеса на координация на 
общинско ниво. В този раздел се оценяват: 

 Процесът на планиране и на изпълнение: Създаването на ОПР на Столична община е 
пример за «добра практика» - освен широка професионална и институционална база, е 
приложена пълна интеграция с устройственото планиране. Активността на 
партньорите, въвлечени в процеса на планиране, е илюстрирана с множество 
мотивирани предложения и бележки, които са отразени в ОПР в процеса на 
създаването му; 

 Съответствие на ОПР с аналозите от по-горни нива25: В самия план е представено и 
доказано пълно съответствие; 

 Координираност на секторните политики на територията на общината: В 
планирането се наблюдава добра координираност на секторните политики 
„транспорт”, „техническа инфраструктура”, „екология”, „социални услуги” и , 
„енергийна ефективност”. Проблем в прилагането е очертаващото се изоставане на 
техническата инфраструктура и по-точно, на ВиК мрежите; 

 Партньорството между общината, областта, и другите заинтересовани страни 
(вкл. ведомства): Първичната информация, набрана от консултанта, сочи, че 
отношенията между общината и областта са белязани с известна формалност и 
резервираност, но диалогът с всички останали страни  е активен и конструктивен; 

 Уникално присъствие – уникална роля: Освен териториално-административното 
съвпадение на общината с областта, следва да се отчете и уникалното присъствие на 
централните органи на властта. Първото съвпадение е оползотворено ефективно чрез 
отлична координация между ОПР и ОСР, както и чрез интегриране на Общия 
устройствен план. Второто съвпадение отваря неоползотворена до момента 
възможност за ОСР да се фокусира само върху стратегически приоритети в подкрепа 
на ОПР, решенията за които са извън прерогативите на общината. Така ще се избегне 
„дублиране” на цели с ОПР, ще се постигне ясно отграничена роля на двата 
стратегически документа. Така областта от „фиктивен дубльор” на изпълнителя – 
община, ще се превърне в необходим партньор; 

 Информация, индикатори, мониторинг: В резултат на подценяване, тези три аспекта в 
изпълнението на ОПР са останали неразвити и затова получават най-слаба оценка по 
този раздел; 

 Публично – частни партньорства: Вече има изпълнен проект „Партньорство за 
развитие”, насочен към повишаване на капацитета на общинските и областни 
администрации за прилагане на различните форми на ПЧП. Направена е подготовка за 
оптимизиране работата на местната администрация за реализиране на ПЧП чрез 
идентифициране на възможните сфери и сектори за изграждане на ПЧП или 
аутсорсинг на услуги и дейности. Набелязани са необходимите 
благоприятни/стимулиращи условия за възникване на ефективни ПЧП. Обсъдени са 

25 Областната стратегия за развитие, Регионален план за развитие на ЮЗР и Национална 
стратегия за регионално развитие 
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необходимите действия за създаване на предпоставки за възникване на конкретни 
ПЧП. Популяризирани са възможностите, които предлага ПЧП сред бизнеса и НПО. 
Макар и с изоставане, вече има движение към създаване на реални ПЧП. Въпреки 
представените усилия, неудачната законова рамка остава непреодолима бариера за 
реалното създаване и развитие на тези желани форми на сътрудничество. 

В заключение, оценката на координацията на ОПР София 2007-2013 г. е много добра. 
Процесът на планиране е пример за добра практика. Йерархичната съподчиненост и 
съответствието със сродните стратегически документи са пълни. Координацията със 
секторни политики и програми е много добра. В допълнение, регионалното планиране в 
общината е интегрирано с устройственото. На този фон, само отсъствието на мониторинг 
и незадоволителното партньорство с общината са мотив за понижена оценка. 

 

3. Изводи и препоръки към новия план, формулирани в Последващата оценка 
на ОПР 2007-2013г. 

Актуалност и адекватност на общинския план:  
 Петте приоритета на ОПР София 2007-201326 доказаха пълен обхват и адекватност 

спрямо потребностите и възможностите за финансиране. Същото не важи за по-
ниските етажи на стратегическия пакет – специфичните цели и мерки. Някои от тях са 
останали без адресирани проекти. Същевременно има реализирани проекти, които не 
намират кореспонденция със специфична цел или мярка; 

 ОПР София 2007-2013 е идентифицирал правилно и пълно актуалните проблеми, 
нужди и потенциали на общината. Междувременно, в подкрепа на ОПР е разработен и 
приложен пакет от секторни стратегии и програми (инженерна инфраструктура, 
екология, енергийна ефективност, социални услуги и др.); 

 Дори съпоставяйки приоритетите на ОПР с тези на „Европа 2020”, се разкрива висока 
степен на съответствие, което означава, че стратегическият пакет на този план с 
изтекло действие е все още актуален. Все пак при това сравнение се разкрива 
необходимост от включване приоритет или поне специфична цел, насочена към 
„приобщаващ растеж”. Наред с икономика на иновации и високи технологии, София 
следва да подкрепя и конвенционалната сфера, осигуряваща високи нива на заетост. 

Резултати от изпълнението: 
 Оценката на изпълнението на приоритетите и целите е задоволителна (не е възможно 

да бъде количествена поради отсъствието на индикатори с изходни и целеви 
стойности); 

 Съдейки по реализираните проекти, относително най-слабо е изпълнението по 
Приоритет 5 – „Институционален капацитет” и Приоритет 4 „Международно 
сътрудничество”; 

 Макар и с много реализирани проекти, постигнатото по ключовите Приоритет 1 
„Конкурентоспособност” и Приоритет 3 „Жизнена среда” е далеч от желаното. 
Основната причина е в отсъствието на двата основни фактора, заложени при 
планирането – динамично-развиваща се научно-развойна база и завръщане на 
„мозъци” от чужбина; 

 Независимо от по-високата степен на изпълнение по Приоритет 2 „Техническа 
инфраструктура”, заради голямата разлика между остойностени потребности и 
налични/прогнозируеми ресурси, реализацията на много от специфичните цели и по 

26 П 1: Конкурентоспособност, П 2: Техническа инфраструктура, П 3: Жизнена среда, П 4: Международно 
сътрудничество, П 5: Институционален капацитет 
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този приоритет се пренася в новия планов период (2014 – 2020). Това с особена сила 
важи за ВиК сектора; 

 Важна е констатацията, че е постигнато осезателно/необратимо движение към 
постигане на всички стратегически цели и приоритети на ОПР София 2007-2013 г. 

Оценка на развитието в съвременния контекст:  
 София успява да отстоява водещата си позиция на най-динамично развиваща се 

община в България, запазвайки разкрития си потенциал за развитие; 
 Дори в условията на криза, икономиката на общината съхранява позитивна тенденция 

на ръст. След малък спад през 2009 г. (под 2% при -5% за сраната) започва трайно 
увеличаване на БВП (6,1% през 2010 и 6,2% през 2011 г. при съответно 0,4% и 1,8% на 
национално ниво). Естественият спад на разходите в ДМА, вкл. и на ЧПИ е преодолян 
и от 2011 г. започва леко увеличение; 

 С изключение на екологичните параметри и безработицата, всички други показатели 
са с положителни тенденции – БВП, БВП на глава от населението, произведена 
продукция, доходи, изграденост на транспортно-комуникационните и ВиК мрежи, 
бизнес инфраструктура, социални услуги, жилищна задоволеност, енергийна 
ефективност, ползване на ИКТ; 

 Междурегионалните и междуобластните неравенства се задълбочават (по всички 
основни показатели, с изключение на безработицата). София следва да даде своя 
принос в намаляването на неравенствата чрез спомагане реализацията на 
полицентричния модел за пространствено развитие27 на националната територия; 

 Въпреки заложените мерки (както в ОПР, така и в ОУП на София), неконтролираното 
механично нарастване на София продължава. Привличащият фактор е относително 
ниската безработица и лесно намиране на заетост в традиционни трудоемки 
производства и обслужване (предимно търговско). Така се затвърждава нежеланата 
тенденция към формиране на слабо конкурентна трудово-икономическа среда; 

 В заключение по този аспект, основните тенденции в социално-икономическото 
развитие на общината са се запазили. 

Административен капацитет: 
 Административният капацитет на Столична община (вкл. на дислоцираните в София 

централни органи) е значително повишен. Така най-важната предпоставка за 
ефективна координация и изпълнение на новия ОПР е също осигурена, независимо от 
относително най-слабата оценка на съответния приоритет от стария план; 

 Атестат за адекватния административен капацитет са приключилите (33 бр. за 25 
млн. лв.), изпълняващите се в момента (33 бр. за 2680 млн. лв.) и подготвените за 
кандидатстване проекти на Столична община (12 бр. за 196 млн. лв.).  

Координация в изпълнението:  
 Оценката на вътрешната съгласуваност на ОПР София 2007-2013 е много добра. 

Съответствието с по-високите нива (NUTS 2 и национално) е доказано в самия план. 
Съпоставен с новата стратегия „Европа 2020”, ОПР не покрива само третия й 
приоритет – „приобщаващ растеж”, насочен към борба с бедността чрез висока 
заетост. Конкретните цели на „Европа 2020” и поетите национални ангажименти по 
тях, следва да залегнат в новия ОПР София 2014-2020; 

 Оценката на координацията на ОПР е много добра. Процесът на планиране е бил 
координиран, всеобхватен и отворен/гъвкав. Йерархичната съподчиненост и 
съответствието със сродните стратегически документи са пълни. Координацията със 
секторните политики и програми на общината е добра. В допълнение, регионалното 

27 Според Националната концепция за пространствено развитие на България, 2013-2025 г. 
 125 

                                                 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

планиране в общината е интегрирано с устройственото. На този фон, само отсъствието 
на мониторинг и незадоволителното партньорство с общината са мотив за понижена 
оценка. 

Партньорства: 
 Партньорствата са слаба страна в дейността на Столична община. Тази констатация е 

валидна за цялата страна. Основната причина се корени в неадекватната правна рамка, 
спешно нуждаеща се от радикална реформа. 

Мониторинг: 
 Системата за наблюдение и контрол е едно от най-слабите звена на стария план. 

Заложените индикатори са без всякакви стойности. Законово регламентираният 
ежегоден мониторингов доклад не е изготвян. ОПР София 2007-2013 не разполага с 
отчети за изпълнение по структурата на самия план, както и с актуализация; 

Препоръки от Последващата оценка на ОПР 2007-2013 към ОПР София 2014-2020: 
1. ОПР не е план само на общинската администрация, а на цялата общност в територията 

на общината. Общината не следва да отчита само това, което е направено пряко от нея 
и което е нейно законово задължение. Това лишава Столицата от възможността за 
прилагане на системен и интегриран подход в управлението; 

2. Не е нужно преориентиране на стратегията в новия план за развитие на Столична 
община, защото целите на стария план продължават да бъдат актуални по отношение 
на нуждите и проблемите на общината; 

3. Конкретните цели на „Европа 2020” и поетите национални ангажименти по тях28, 
следва да залегнат в новия ОПР София 2014-2020; 

4. Съпоставяйки приоритетите на ОПР с тези на „Европа 2020”, се разкрива 
необходимост от включване на нов приоритет или поне специфична цел, насочена към 
„приобщаващ растеж”. Наред с икономика на иновации и високи технологии, следва 
да се подкрепя и конвенционалната сфера, осигуряваща високи нива на заетост. 

5. Целта за позициониране на гр. София в полицентричната система от големи градове в 
ЕС да се запази, но с нова формулировка – не просто „позициониране” (което е факт 
отдавна), а „издигане на гр. София от пета до четвърта категория”; 

6. Да се предложи нова, опростена система от индикатори, съдържащи изходни и целеви 
стойности, както и достъпни източници на достоверна информация. Да се въведат 
седемте индикатора за наблюдение на глобалните цели по околна среда29. 

7. Да се заложи създаването на активни публично-частни партньорства, гарантиращи 
желани комплекси от функции в желани локализации. Да се лобира за адекватно 
законодателство за ПЧП. Стратегическата важност на ПЧП (не само като планиран 
финансов източник) налага включването на допълнителни оперативни мерки за 
създаването и развитието им в новия планов период; 

8. ОПР да не визира само на процеса „урбанизация”, а да адресира мерки и към 
съхраняване на обработваемата земя - важен аспект на балансираното развитие на 
общината следва да стане и модерен аграрен сектор (градско земеделие); 

28 Интерпретирани за София като водеща национална икономическа и социална общност. 
29 1. Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени 
обекти); 2. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии; 3. Емисии на 
парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението; 4. Разходи за ДМА с 
екологично предназначение; 5. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението; 6. 
Дял от територията с висок риск от ерозия; 7. Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от  2009 г нов - 
Степен на постигане на националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност. 
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9. Като нов благоприятен фактор за балансирано развитие на общината следва да се 
отчете отпадането на стагниращата пространствена и функционална роля на МК 
„Кремиковци”; 
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IIІ  ЧАСТ  - ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014- 2020 
 
Подобно на стратегическите цели и приоритети в новия план, визията също се гради чрез 
приемственост. Консолидираната, обобщена представа/желание на софиянци за стандарта 
на живот и качествата на средата, която те изграждат, поддържат и обитават, остава почти 
непроменена и за следващите 7 години. 

Освен визията на стария ОПР 2007-2013, база за актуализиране и обогатяване на 
представата за развитие на общината през следващия планов период са визиите на ОСР на 
област София – град 2014-2020 и ИПГВР на София. 

Визия 1 – от стария ОПР 
“Град-регион с важно значение в полицентричната пространствена структура на ЕС, с 
балансирано и устойчиво развитие, с неповторима идентичност и хармонична жизнена 
среда; град-регион с привлекателни условия за бизнес, живеене и отдих, с нова по 
характер икономика, с ефективно управление и изпълнителна власт, които осигуряват 
нарастване на жизненият стандарт на населението.” 
Сред ключовите аспекти на тази визия е стремежът към „град-регион”, което означава 
София да се третира като отделна териториална единица, при това вече подпомагана не по 
първата цел на кохезионната политика на ЕС – „конвергенция”, а по втората – 
„регионална конкурентноспособност”. Одобрените стратегически документи на 
регионално и областно нива (РПР на Югозападен район от ниво 2, 2014-2020 г. и ОСР на 
област София – Град 2014-2020 г.), отхвърлят подобен стремеж, защото не е в национален 
интерес. България е и следва да се третира в цялост по първата кохезионна цел, насочена 
към ускоряване на сближаването на най-слабо развитите страни-членки и региони чрез 
подобряване условията за растеж и заетост. Така ще се запазят и сферите с необходимо 
подпомагане - материалните и човешките ресурси, иновации, общество, базирано на 
знанията, приспособяване към промените, околна среда и административна ефективност. 
Ще се запази и нивото на финансиране чрез ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд. С тези 
мотиви в новата визия на столична община отпада фразата „град-регион”.  

 

Визия 2 – от новата ОСР  
Област София-град с важна роля в полицентричната пространствена структура на ЕС, с 
интензивно и балансирано развитие, основано на икономика на знанието и иновациите, с 
привлекателна среда за живеене, отдих и бизнес, за успешна социална и професионална 
реализация, с ефективна система за управление и развит творчески потенциал на 
населението 
 

Наскоро утвърдената визия на област София-град отразява вижданията за развитието на 
областта/общината в следващия програмен период 2014-2020 г., в който ще бъдат 
реализирани политиките и проектите в интегрираните планове за транспорта, за градско 
възстановяване и развитие, за опазването и възстановяването на околната среда, за 
доизграждане на институционалния и административния капацитет и развитието на 
човешките ресурси. Фразата – цел „град-регион” отпада и е заменена с наименованието на 
административно-териториалната единица. 
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Акцентите в новата визия отразяват необходимите промени, които трябва да настъпят, за 
да се гарантира изпълнението на заложените приоритети в изготвените и приети 
стратегически документи от по-висок ранг – подобряване на връзката образование-наука-
производство, повишаване на стандарта на живот, подобряване на системата за 
управление на общината. 

Жителите на София искат да имат град с «интензивно и балансирано развитие», «с 
привлекателна среда за живеене, отдих и бизнес», град, предоставящ богати възможности 
за пълноценна жизнена кариера.  

С представителни анкети, фокус групи, множество професионални дискусии и 
санкциониране от СОС, ИПГВР на София стъпи върху визия с широко консолидирана 
социална основа: 

Визия 3 – от ИПГВР - ВИЗИЯ СОФИЯ 2020 
София  – град на хората и за хората - вдъхновяващ, ангажиращ и приобщаващ жителите 
си; 
София – интелигентен и съзидателен град - стимулиращ знанието, иновациите и 
творчеството; 
София – автентичен и жизнен град - съхраняващ миналото си и отворен към бъдещето; 
София – зелен и привлекателен град - опазващ околната среда и ефективно използващ 
ресурсите си 
 

Макар и формално адресирана към три зони на влияние с ограничен обхват и то само от 
гр. София, тази визия е валидна за целия град. Тя би могла да се пренесе и в представите 
за всяка част от урбанизираните среди на цялата община. Но за разлика от предишните 2 
анализирани визии, които третират териториалната общност („област=община”) в нейната 
цялост и позиции в горни йерархични нива, визията на ИПГВР е ограничена до желаните 
качества на градската/урбанизираната среда. 

Последен сравнителен поглед е отправен и към по-горното, регионално ниво. Визията на 
РПР на Югозападният район е „ ... национален еталон за балансирано развитие чрез 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Макар и съставен от 5 области, желаният 
модел се формира основно от област София-град, респективно, Столична община. 

 

На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината през периода 2014-
2020 г.: 

Столична община с нарастваща роля в полицентричната структура на ЕС, с 
балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, с 
привлекателна среда за живеене, отдих и бизнес, с конкурентни възможности за 
достойна жизнена кариера и инвестиран творчески потенциал, с ефективна система 
за управление 

 
 

Архитектурата на стратегическия пакет в стария ОПР има пет „етажа” – главна цел, 3 
стратегически цели („икономически растеж”, „устойчиво развитие” и „териториално 
сътрудничество”, 5 приоритетни оси („конкурентноспособност”, „инфраструктури”, 
„жизнена среда”, „международно сътрудничество” и „институционален капацитет”), цели 
към всяка от приоритетните оси, операции по всяка от целите. Приоритетните оси не са 
обвързани с конкретни стратегически цели.  
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Тази структура се запазва като брой на йерархичните нива и брой на стратегическите 
цели. Но правилната интерпретация и добро покритие на новата стратегическа рамка30 
налагат увеличаване на приоритетите и обвързването им със стратегическите цели. Ще се 
търси интегритет и синергия между действията по приоритетите и специфичните цели. 
Намесите в сферите на икономиката, техническата и социална инфраструктури, 
екологията, човешките ресурси, администрантивния капацитет и партньорствата, ще 
«работят» координирано и съвместно за постигане на балансирано и устойчиво развитие 
на общината. 

Главната стратегическа цел на ОСР София-град 2014-2020 г., е: „Превръщане на област 
София-град в устойчиво и балансирано развиващ се икономически, политически, 
културен и научен център с висок стандарт на живота и със стратегическо значение в 
националната и Европейската урбанистична полицентрична мрежа”.  

Смисловата интерпретация на главната цел за общинския план е близка: 

 

Постигане на устойчив икономически растеж чрез конкурентоспосбност, 
инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс 
при съхранено природно и културно наследство и нарастваща роля в 
полицентричната урбанистична мрежа на ЕС. 

Главната цел е формулирана в съзвучие с определената визия за желаното развитие на 
общинската общност като органично пространство от националната и европейската 
територия, реализиращо динамично и устойчиво развитие с подобрено качество на живота 
и съхранена идентичност на природното и културното наследство. В целта е заложено 
постигането на просперитет и устойчиво развитие във всички сфери - в икономическата, в 
социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената структура на общината.  

Реализирането на Главната цел ще бъде успешно само в условията на тясно 
взаимодействие и партньорство между всички участници в развитието – администрация, 
бизнес, академична общност, граждански сдружения. Това следва да се осъществи на 
базата на широко подкрепени и адекватни стратегически цели, приоритети, специфични 
цели и мерки. Ефективното използване на местния потенциал и максималното 
оползотворяване на ресурсите по донорските фондове и програми е основният залог за 
успех. 

Основните принципи, върху които се основава стратегическата рамка за развитие на 
Столична община, продължават да бъдат: 

- Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 
гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения; 

- Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи 
отговорността за постигане на очакваното състояние на общината към хоризонта на 
планирането – 2020 г.; 

- Концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за осъществяване 
на набелязаните в стратегията цели; 

- Обвързване и интегритет на действията, заложени в различните секторни 
политики и програми за постигане на комплексен социално-икономически ефект; 

- Отвореност и адаптивност на стратегическите намерения към променящите се 
условия на средата, в която се реализира общинския план за развитие. 

30 Стратегия „Европа 2020”, Националната програма за развитие „България 2020”, 11-те тематични цели на 
Общата стратегическа рамка на ЕС за следващия програмен период 
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Стратегическите цели за постигане на заявената главна цел са обвързани с основните 
тематични направления на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за развитие 
„България 2020”. Съдържателно, стратегическите цели синтезират 11-те тематични цели31 
на Общата стратегическа рамка на ЕС за следващия програмен период.  

Новият пакет от 3 стратегически цели на ОПР на Столична община е подкрепен от 
единадесет приоритета, над 20 специфични цели и множество съответни мерки, 
отразяващи както идеите на общинските секторни полиатики, така и тематичния обхват на 
новите оперативни програми. Общината ще се стреми към устойчив икономически растеж 
чрез мобилизиране на собствен потенциал и иновации. Залага се осезателно подобряване 
на качеството на живот, заетостта и доходите. Общината се стреми и към едно по-добре 
подредено пространство чрез обновяване на селищните среди, подобряване на 
достъпността и доизграждане на инфраструктурите при щадящо използване на ресурсите 
и опазване на околната среда. Управлението и реализацията на очертаните направления-
цели ще се реализира чрез развити сътрудничества и партньорства, от структури с 
повишен институционален капацитет. Това е ядрото на новия стратегически планов 
документ на Столична община.  

Стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки: 

Стратегическа цел 1. Повишена конкурентноспособност чрез балансирано развитие 
на «интелигентна, устойчива и приобщаваща» икономика  

Тази цел покрива тематичния обхват на икономическата цел от стария план, но към 
«икономика, основана на знанието и информационното общество» (осигуряваща 
«интелигентен растеж), се добавят като равностойни компоненти и другите 2 аспекта от 
триадата на стратегия «Европа 2020» - «устойчив растеж» и «приобщаващ растеж». Така 
ще се преследва едно балансирано развитие на икономиката и ще се търси подкрепа във 
всичките й направления, а не само в авангардното, иновационното, както в предишния 
планов период. 

Столична община има доказани възможности за интензивно развитие на икономика, 
базирана на диверсифицирана индустрия, добра достъпност, високо-образовани човешки 
ресурси и богат научен потенциал. Постигането и поддържането на «интелигентен, 
устойчив и приобщаващ» растеж е реалистична и достижима цел. В допълнение, 
общината има големи нереализирани потенциали за развитие и на туризъм с осезателни 
стопански измерения. Първата стратегическа цел е насочена към стимулиране на 
икономическото развитие чрез активизиране на собствените ресурси и съхраняване на 
собствената специфика, която се определя най-вече от развития третичен сектор, 
наследените традиции във високите технологии и човешкия ресурс с голям научен 

31 За постигане на интелигентен растеж: 
1. Изследователска дейност, технологично развитие и иновации; 
2. ИКТ – достъп, качество, ползване; 
3. Конкурентоспособност - на МСП, аграрния и рибарския сектор; 
За постигане на устойчив растеж: 
4. Нисковъглеродна икономика във всички сектори; 
5. Адаптиране към климатичните промени, превенцията и управлението на риска; 
6. Опазване на околната среда, ефикасно използване на ресурсите; 
7. Устойчив транспорт, инфраструктурни мрежи; 
За постигане на приобщаващ растеж: 
8. Стимулиране на заетостта и подпомагане на трудовата мобилност; 
9. Насърчаване на социалното включване и борба с бедността; 
10. Инвестиране в образование, умения и учене през целия живот; 
11.Институционален капацитет и ефикасна публична администрация 
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потенциал. Залага се на необходимостта от обвързване на висшето образование и научно-
изследователската дейност с потребностите на бизнеса. Предвижда се подкрепа за МСП, 
които дават сериозен принос за развитието на общинската икономика, чрез подобряване 
на инфраструктурата им, както и за развитие на нови бизнес модели и иновации. Набляга 
се на необходимостта от развитие на интегриран регионален туристически продукт чрез 
активно включване на богатите природни и културни ценности на общината и района. 

Тази цел се подкрепя от три взаимно свързани приоритета – «наука-образование – 
бизнес», «изследователска дейност, технологично развитие и иновации» и 
«нисковъглеродна икономика».  

 

Приоритет 1.1. Стимулиране на връзките между образование-наука-бизнес за 
повишаване на конкурентоспособността, иновациите и престижната заетост 
Този приоритет е насочен към възстановяване на нарушените през последните 
десетилетия връзки „образование–наука–бизнес” за повишаване на икономическата 
конкурентоспособност, технологично обновяване, насърчаване на научно-
изследователската и иновационна дейности, създаване на привлекателна бизнес среда и 
подкрепа за МСП и стартиращи компании.  

Реализацията ще бъде подкрепена от новите оперативни програми «Иновации и 
предприемачество» и «Наука, образование и интелигентен растеж». Очакваният резултат е 
постигане на «интелигентен растеж» и изграждане на «общество, базирано на знанието» 
чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието, както и 
обвързаността им с реалния стопански сектор.  

Специфична цел 1.1.1. Повишаване на изследователския, технологичния и 
иновативен потенциал чрез развитие на мрежи за трансфер на знания и технологии 
от научния към индустриалния сектор. До 2020 г., делът на инвестициите в НИРД 
да достигне 2,5% от БВП на общината. 
Последователното прилагане на политика за стимулиране на иновациите е ключов фактор 
за конкурентоспособност. България има стратегия за развитие на научната дейност, 
разработена с разбирането, че научните изследвания, технологичното развитие и 
иновациите са двигател на съвременната икономика. Иновациите са шансът за устойчиво, 
балансирано развитие и на столичната икономика. Стабилната фискална и 
макроикономическа позиция на страната позволява да се подобри средата за иновативни 
експортни предприятия чрез въвеждането на устойчива и модерна държавна иновационна 
политика. Целта е да създаде конкурентна индустриална база с модерна иновативна 
инфраструктура. 

Иновационният потенциал на икономика ще се повиши чрез: 

- Технологично обновяване и повишаване на производителността; 

- Повишаване на броя на заетите във високотехнологичните отрасли; 

- Нарастване на износа на високотехнологичните продукти; 

- Привличане на инвестиции в технологични отрасли. 

Създаването на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 
инфраструктура е възможно само чрез стимулиране на иновативната активност и 
научните изследвания. Оперативните действия в тази насока са: 

- Повишаване на качеството на човешкия ресурс; 
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- Изграждане на подходяща инфраструктура – научна и иновационна – инкубатори 
(поне по един), изследователски центрове за върхови технологии, центрове за 
технологичен трансфер, технологични паркове; 

- Подобряване достъпа до финансиране за високотехнологичните и експортно 
ориентирани фирми; 

- Подобряване на регулаторната рамка за стимулиране на иновационната активност; 

- Развитие на иновации в международни мрежи. 

Очакваната нова нормативна база (закон за иновациите) ще гарантира устойчивост на 
политиките, въвеждане на съвременна организация и управление на иновационните 
процеси между всички субекти на националната и в частност, в общинската иновационна 
система. 

Мерки 
Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Изграждане на партньорства между бизнеса и университетите, развитие на 
мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за 
изследвания и иновации; 
Мярка 2: Развитие на образованието, науката и научните изследвания и подобряване на 
връзките им с производството; 
Мярка 3: Развитие на информационните технологии и информационната 
инфраструктура. 
 

Специфична цел 1.1.2. Приобщаване към мрежите за обмен на млади учени и 
специалисти за осигуряване на мобилност на работната сила и комуникация на 
знания и добри практики 
Подобно на първата специфична цел, новата Оперативна програма “Наука и образование 
за интелигентен растеж” ще бъде основният източник за финансова подкрепа. Съществена 
опора за реализация на целта ще бъдат и директните рамкови програми за научен обмен, 
установените и развити контакти с научно-изследователски и тематични мрежи в 
Европейското изследователско пространство и извън него. 

Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Активно включване в рамковите програми за научен обмен и (европейските) 
тематични мрежи на професионалисти от различните сектори на развитие на 
общините; 
Мярка 2: Подкрепа за създаването на “национални иновационни мрежи” 
Мярка 3: Подпомагане на семейства на млади учени за приоритетно устройване с 
жилища в общината и места в общински детски градини; 
 

Приоритет 1.2. Подпомагане развитието на иновативни производства, предлагащи 
привлекателна заетост оползотворяване на творческия потенциал 
Вторият приоритет е насочен директно към подкрепа за иновативни производства, които 
са в състояние да създадат така необходимите престижни работни места за задържане на 
младите квалифицирани кадри и стимулиране на творческия им потенциал. 
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Специфична цел 1.2.1. Създаване на благоприятна среда за развитие на модерни и 
високотехнологични отрасли  
Изпълнението на тази специфична цел ще получи основна подкрепа освен по ОП “Наука и 
образование за интелигентен растеж” и по ОП „Иновации и предприемачество”. 
Значителен тласък в реализацията ще осигурят схемите за ПЧП и директни частни 
инвестиционни инициативи. Гаранция за постигането й са стартиралите интензивни 
контакти между ръководствата на БАН, на София ТехПарк АД и на някои от водещите ВУ 
в столицата с традиции и успехи в научно-изследователската и приложната дейност. 

Мерки  

Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Създаване на центрове за изследвания, технологии и иновации, обединяващи 
ресурсите на ВУ в столицата, БАН и формиращия се Технологичен парк на София; 
Мярка 2: Развитие на модерни комплексно-устроени индустриални и бизнес зони; 
Мярка 3: Развитие на технологични паркове и високотехнологични бизнес инкубатори; 
Мярка 4: Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия, за разработване на 
иновативни продукти, услуги и бизнес модели, за инвестиции в компаниите за развойна 
дейност; 
Мярка 5: Подкрепа на иновативни и технологични фирми в общината 
Мярка 6: Участие при разработване и прилагане на нормативна уредба и стимули за 
развитие на високотехнологични производства; 
Мярка 7: Изграждане на нови и подобряване на съществуващите тържища и борси 
Мярка 8: Развитие на единна система от технологично-производствени клъстери в 
Софийската агломерация 
Мярка 9: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо 
развитие 
Мярка 10: Създаване и управление на фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и 
фондове за микрокредитиране.  
Мярка 11: Създаване на агробизнес инкубатор за поощряване на малки предприятия с 
иновативна дейност в областта на селското стопанство в СО; 
 

Специфична цел 1.2.2. Създаване на условия за повишена конкурентоспособност и 
продуктивност на предприятията 
Тази специфична цел е насочена към най-широката основа на местната икономика – 
малките и средни предприятия. Тя ще се реализира чрез следните мерки: 
Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Подпомагане на МСП и стартиращи компании в областта на високите 
технологии 
Мярка 2: Технологична модернизация на МСП; 
Мярка 3: Насърчаване и развитие на клъстерите; 
Мярка 4: Насърчаване на културни и творчески индустрии; 
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Приоритет 1.3. Подкрепа за въвеждане на нисковъглеродна икономика във всички 
сектори за постигане на устойчив растеж. Повишаване на енергийната ефективност 
с 27% до 2020 г. 
Третият приоритет е насочен към реализиране на поетия национален ангажимент за 
устойчив растеж чрез въвеждане на зелена икономика във всички възможни сектори. Този 
приоритет следва да се прилага и като хоризонтална цел за намаляване на консумацията 
на енергия във всички сектори и дейности.  

Специфична цел 1.3.1. Намаляване на енергопотреблението и увеличаване на 
енергийната ефективност за преминаване към «зелена икономика» 
Директният принос на общината към поетите ангажименти по „Европа 2020” ще се изрази 
в постигането на две от целите: „До 2020 г. делът на ВЕИ в крайното енергийно 
потребление да достигне 18%32” и. „До 2020 г., енергийната ефективност да се увеличи с 
27%”. 

Гаранция за това следва да бъде преструктурирането и модернизацията на 
производствените структури и създаване на предпоставки за развитие на „зелена“ 
икономика чрез подходяща инфраструктура и оползотворяване потенциала на ВЕИ. 

Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори ще бъде 
осигурена от ОП «Иновации и предприемачество»  

Мерки 
Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 - 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Задачи, залегнали в  „Стратегия за използване на потенциала 
от хидротермални ресурси (минерални води) на територията на Столична община” 
(2001г., актуализирана 2011г.) 
Мярка 1: Въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност в 
предприятията; 
Мярка 2: Въвеждане на ВЕИ технологии в предприятията; 
Мярка 3: Въвеждане на енергийна ефективност в сградите; 
Мярка 4: Създаване на специализиран финансов инструмент за енергийна ефективност – 
общински гаранционен фонд; 
Мярка 5: Модернизация и подобряване на ефективността на отоплителните мрежи и 
въвеждане на когенерация в отоплите лните централи в Столична община; 
 

Специфична цел 1.3.2. Стимулиране на конверсията и ефективното използване на 
изоставените промишлени обекти 
По подобие на мерките в икономическите зони за въздействие на ИПГВР, получаващи 
подкрепа по ОП „Региони в растеж”, ревитализацията и на периферни изоставени 
територии е жизнено важна за пространствения баланс на общината. За разлика от 
бенефициентите по ИПГВР, проектите по тази цел няма да получат финансиране по 
оперативни програми. Затова ключът за реализацията им е в активен общински маркетинг 
и гъвкави форми на ПЧП в условия на равнопоставеност, прозрачност и зачитане както на 
частните, така и на публичните интереси. 

Мерки: 

32 При поет национален ангажимент за 16%. 
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Мярка 1: Урбанистичен конкурс за конверсия на територията на МК Кремиковци; 
Мярка 2: Обновяване и развитие на Зона с потенциал за икономическо развитие И1 
Изток – по ИПГВР; 
Мярка 3: Обновяване и развитие на Зона с потенциал за икономическо развитие И2 Север 
(Илиянци-Военна рампа); 
 

Специфична цел 1.3.3. Насърчаване развитието на устойчив туризъм 
Тази специфична цел е изведена като самостоятелна, не само поради потенциала на 
Столична община да се превърне в желана и конкурентна Европейска туристическа 
дестинация, но и поради голямото значение, което се отрежда на туризма за постигане на 
устойчив икономически растеж. 

Постигането на тази цел ще стане чрез развитие, промоция и единна реклама на 
разнообразните форми на туризъм, използващи пълноценно природните и културни 
ресурси и инфраструктура на града, интегриращи планините, водните площи и течния, 
минералните води, материалните и нематериалните културни ценности. 

Реализацията ще бъде подкрепена от новата Оперативна програма „Региони в растеж”, 
приоритетна ос „Регионален туризъм”. Ще се финансира възстановяване, опазване, 
експониране и оборудване на атрактивни природни и антропогенни обекти, формиращи 
основа за интегрирани регионални туристически продукти. 

Мерки: 
Реализиране на „Стратегия и План за действие за развитие на София като 
туристическа дестинация 2014-2020 г.” (в процес на изработване); 
Реализиране на ИПГВР 
Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Разкриване, консервация и експониране на археологическото богатство на 
София. 
Мярка 2: Разработване и устройване на културни маршрути в столицата. 
Мярка 3: Разработване на продуктова гама на туристическото предлагане – за 
културен, конферентен и спортен туризъм. 
Мярка 4: Брандиране на софийския туристически продукт 
 

 

Стратегическа цел 2. Повишено качество на живот в социално равнопоставени 
общности 

Успехът в реализирането на социалната цел е пряка функция от успеха на предходната, 
икономическата цел. Приносът на Столична община към поетите ангажименти по „Европа 
2020” в тази комплексна сфера, ще се изрази в: „До 2020 г. заетостта да се увеличи до 
80%, а делът на преждевременно напусналите училище да спадне до 3,5%”. 

Целта е насочена към хората и системата на социалните услуги. Столична община има 
добър демографски потенциал и качествени човешки ресурси с относително добро 
възпроизводство и много добро образователно и професионално ниво. Високо е и нивото 
на предоставяните публични услуги в системите на здравеопазването, образованието, 
културата, макар и концентрирани в компактния град. 
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Постигането на целта се изразява в използване на наличните потенциали за подобряване 
на качеството на живот и създаването на подходящи условия за развитието и реализацията 
на човешките ресурси в общината. Основна част от средствата за това включват 
увеличаване на равнището на заетостта и доходите и подобряване на качеството на 
публичните услуги – здравеопазване, социални услуги, образование, култура и спорт. 
Преследвани ефекти са и приобщаването на социалните общности и преодоляване на 
различията в стандарта на живот чрез подобрен достъп до пазара на труда и ефективна 
социална подкрепа на основата на нови партньорства, интелигентно управление и 
интегриране на ресурсите. 

Обща мярка: 
Реализиране на пакета от Цели, залегнали в „Стратегия за осигуряване на равни 
възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.“, отнасящи се до тази Стратегическа 
цел. 
 

„Социалната” цел е дезагрегирана на следните четири приоритета: 

 

Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до системите на социалния сервиз и 
приобщаване на хората в уязвимо положение. 
Независимо от факта, че Столична община предлага здравеопазване, образование, 
социални, спортни и културни услуги с високо качество и с национална значимост, с този 
приоритет трябва да се постигне пространствен баланс в общината, да се подобри достъпа 
до услуги от съседните на столичния град населени места и да се повишат шансовете на 
хората в неравностойно положение. 

Този приоритет едекомпозиран в 5 секторни цели, които се третират в общ тематичен 
пакет. Основна подкрепа за реализацията им ще се осигури от ОП „Региони в растеж”. 
Действията ще се фокусират в две основни направления: 

- Изграждане и обновяване на социалната инфраструктура - обекти за здравни и 
социални услуги, за образование, спортни и културни прояви, включително 
подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

- Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални 
и културни заведения. 

Като хоризонтална цел в социалната сфера се залага и поощряването на ПЧП - за 
интегриране на ресурси и успешно постигане на социалните цели, включително постигане 
на ново качество в социалните услуги. 

Изпълнението на този пакет от специфични цели ще се осъществява паралелно с вече 
одобрените и действащи паралелно секторни стратегии, като: „Областна стратегия за 
развитие на социалните услуги в област София 2011-2015 г.“, „Стратегия за развитие на 
културата в София 2013-2023“, „План за действие за устойчиво енергийно развитие на 
Столичната община 2012-2020 г.“. 

Специфична цел 2.1.1. Повишаване качеството на образованието и разнообразяване 
формите на обучение в съответствие с потребностите на общинската икономика 
С постигането на тази специфична цел, общината ще реализира и приноса си по 2 от целит 
ена «Европа 2020»: 

- Подобряване на качеството на висшето образование и повишаване на броя на 
завършилите висше образование във възрастовата група на 30-34-годишните до 
50% към 2020 г. (при цел 36% за България); 
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- Подобряване на качеството на предучилищното и на училищното образование и 
намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 
3,5% към 2020 г. (при цел 11% за България). 

Подкрепа за реализация по тази цел ще се осигури от ОП «Наука и образование за 
интелигентен растеж», както и от ОП «Региони в растеж», но бенефициери по последната 
практически ще могат да бъдат само зоните в обхвата на ИПГВР.  

Мерки: 
Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
Мярка 1: Строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини, 
основни и средни училища, включително подобряване на енергийната им ефективност;  
Мярка 2: Строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на инфраструктура на 
висшето и професионално образование, включително подобряване на енергийната 
ефективност; 
Мярка 3: Подобряване достъпа за хора с увреждания до образователните институции;. 
Мярка 4: Въвеждане на унифицирани ИКТ системи и оборудване в сектора на общото и 
професионалното образование; 
 

Специфична цел 2.1.2. Повишаване на качеството и осигуряване на равнопоставен 
достъп до здравни услуги 
Освен общинската здравна система, в Столична община функционират и много от 
ключовите заведения на държавната здравна инфраструктура. Затова целта е насочена към 
интегралната цялост на здравната система на територията на общината. Подкрепата по ОП 
«Региони в растеж» (ОПРР) е диференцирана. Държавните здравни заведения и 
центровете за спешна помощ ще бъдат подкрепени за обновяване, независимо от 
разположението си в общината. Подкрепа за общински лечебни заведения от ОПРР ще се 
осигури само в обхвата на ИПГВР.  

Мерки: 
Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Обновяване на сградния фонд и оборудването на общинските лечебни заведения, 
включително подобряване на енергийната ефективност – в обхвата на ИПГВР; 
Мярка 2: Обновяване на сградния фонд и оборудването на държавна здравна 
инфраструктура, включително подобряване на енергийната ефективност – в обхвата на 
цялата община; 
Мярка 3: Обновяване на сградния фонд и оборудването на заведенията за спешна помощ, 
включително подобряване на енергийната ефективност – в обхвата на цялата община; 
Мярка 4: Въвеждане на електронни услуги за по-добро диагностициране и трансфер на 
данни;  

Специфична цел 2.1.3. Предоставяне на разнообразни социални услуги, 
деинституционализация на децата и възрастните в неравностойно положение и 
разширяване участието на частния сектор. 
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Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
Мярка 1: Строителство на нови и обновяване на сградния фонд и оборудването на 
общинските заведения за социални услуги, включително подобряване на енергийната им 
ефективност. 
Мярка 2: Осигуряване на социални жилища за маргиналните групи; 
Мярка 3: Изграждане на подслонени жилища.  
Специфична цел 2.1.4. Обновяване на културните институции, подкрепа на 
кандидатурата на София за Европейска столица на културата ‘2019. 
Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Обновяване на сградния фонд и оборудването на културните институции33 в 
общината, включително подобряване на енергийната им ефективност; 
Мярка 2: Създаване на условия за обогатяване на културния календар и разширяване на 
социалната основа на културния живот в Столична община; 
Мярка 3: Институционална и финансова подкрепа за «София – Европейска столица на 
културата ‘2019”;  
Мярка 4: Възстановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и 
програми за интерпретация и анимация на природното и културното наследство на 
общината; 
Мярка 5: Преместване на Националния исторически музей от Бояна в централните 
части на София; 
Мярка 6: Реставрация, експониране и социализация на „Софийската света гора”; 
съдействие за адекватен  устройствен статут на черквите и манастирите в СО 
 
Специфична цел 2.1.5. Обновяване и разширяване на спортната инфраструктура в 
Столична община 

Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Конкретни цели, залегнали в „Стратегия за развитие на 
физическото възпитание и спорта 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел  
Мярка 1: Реконструкция, ремонт и оборудване съществуваща спортна инфраструктура 
– зали, плувни басейни, игрища, включително внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и инсталации за ВЕИ (саммо за собствени нужди);. 
Мярка 2: Изграждане на нови спортни съоръжения за професионален спорт; 
Мярка 3: Изграждане на нови спортни съоръжения за любителски спорт; 

33 Културни центрове, театри, читалища, библиотеки, изложбени зали и др. 
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Специфична цел 2.1.6. Подобряване условията на живот и качеството на жизнената 
среда, подкрепа на инициативата „София – Зеленият град” 
Мярка 1: Изграждане на нови и обновяване на съществуващите обекти на ежедневния и 
седмичен отдих в Столична община 
Мярка 2: Опазване и развитие на зелената система за широко обществено ползване в 
околоградския район и  гр. София 
Мярка 3: Възстановяване, поддръжка и ново изграждане на цялостно благоустройство и 
озелененяване на градските  територии, в т.ч. в междусградните пространства – 
общинска собственост 
Мярка 4: Подобряване на достъпността на градската среда за хора с увреждания, 
възрастни хора и майки с деца 
Мярка 5: Осигуряване на актуални и адекватни пространствени планове за управление и 
развитие на територията 
Мярка 6: Възстановяване, поддръжка и ново изграждане на обектите на градското 
стопанство 
 

Приоритет 2.2. Преквалификация и обучение в съответствие с потребностите на 
общината за повишаване на мобилността на работната сила и достъпността до 
пазара на труда. 
Този приоритет е насочен към подобряване на обвързаността между образованието и 
бизнеса, между програмите за обучение и преквалификация с потребностите на 
общинската икономика. Това ще доведе по естествен път до повишаване на заетостта и 
мобилността на работната сила. 

 

Специфична цел 2.2.1. Подобряване условията на живот и равноправно включване на 
уязвимите групи в социално-икономическия живот 
Тази цел гравитира към тематична цел 9 от Общата стратегическа рамка на ЕС 
(насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността) и ще търси подкрепа за 
реализацията си по ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритет „Достъп до заетост за 
търсещите работа, подкрепа за мобилността на работната сила”. 

Основен обек на целт ае най-голямата и най-рискова общност – тази на ромите. Тя ще се 
реализира успоредно и в съответсвие със заложените цели в „Национална стратегия на 
Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.)“, „Областна стратегия за 
интегриране на ромите в област София-град 2012- 2020 г.“ и приетата с Решение № 666 по 
Протокол № 32/20.12.2012 г. на Столичен общински съвет „Програма за мерки в покрепа 
на деца и семейства в уязвимо положениеи живеещи в риск на територията на Столична 
община“. 

Мерки: 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в Стратегията за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 - 2015, отнасящи се до тази 
Специфична цел 
Мярка 1: Развитие на система за професионална квалификация и преквалификация на 
работната сила с ниско образование; 
Мярка 2: Развитие на достъпна система за образование и обучение за лица и групи в 
неравностойно положение и малцинствени етнически групи; 
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Мярка 3: Намаляване на безработицата сред рисковите групи чрез програми за временна 
заетост; 
 
 
 
Специфична цел 2.2.2. Създаване на образователна среда за активно социално 
приобщаване 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
Мярка 1: Интеграция на деца от етническите малцинства и реинтеграция на отпадащи 
от образователната система; 
Мярка 2: Подкрепа на деца и младежи със специализирани образователни потребнсти и 
за компенсиране на дефицити с цел постигане на равен достъп до образование. 
 
Специфична цел 2.2.3. Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия 
живот 
Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
Мярка 1: Подобряване на качеството и достъпа до висше образование; 
Мярка 2: Подобряване на качеството и на достъпа до предучилищното и училищното 
образование; 
Мярка 3: Осигуряване на условия за личностно и професионално развитие през целия 
живот; 
 

Приоритет 2.3. Привличане на частния сектор и НПО в партньорство със Столична 
община за насърчаване на толерантността, социалното приобщаване и борбата с 
бедността. 
Този приоритет е особено важен и актуален в условията на икономическа и социална 
криза. Насочен е към обединяването на усилията и ресурсите за намаляване на хората, 
живеещи под прага на бедността, за поощряване на дарителството, за укрепване на 
социалната, етническата и религиозната толерантност. 

 

Специфична цел 2.3.1. Подобряване на достъпа до заетост и на качеството на 
работните места  
Тази цел ще се реализира чрез пакет от пасивни мерки за повишаване на заетостта. 
Мерките са насочени към разширяване и оптимизиране на пазара на труда – подкрепа за 
местни инициативи за заетост и повишена мобилност на работната сила.  

Мерки:  
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Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
Мярка 1: Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда; 
Мярка 2: Професионално информиране и консултиране, психологическо подпомагане на 
безработни; 
Мярка 3: Предоставяне на мотивационно обучение, на обучение за повишаване на 
професионалната квалификация или придобиване на нова; 
Мярка 4: Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или 
обучение; 
Мярка 5: Осигуряване на чиракуване и стажуване по програми за «приобщаващ 
растеж»; 
Мярка 6: Насърчаване на трудовата мобилност на търсещи работа от групите в 
неравностойно положение. 
 

Специфична цел 2.3.2. Подобряване на шансовете за заетост чрез подкрепа на 
предприемачеството  
Целта ще се реализира чрез пакет от активни мерки, насочени към условия за реализация 
на собствения потенциал - самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на 
микро-предприятия. Така ще се постигне повишен достъп до заетост чрез насърчаване на 
предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност. 

Мерки: 
Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
Мярка 1: Популяризиране на предприемачеството сред учащи, икономически неактивни и 
безработни лица; 
Мярка 2: Предоставяне на услуги (информиране, мотивиране, професионално 
ориентиране, кариерно консултиране) на лица, заявили желание за самостоятелна 
заетост; 
Мярка 3: Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и 
бизнес умения;  
Мярка 4: Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна 
заетост; 
Мярка 5: Предоставяне на обучения на работното място;  
Мярка 6: Развитие на иновативни форми за учене през целия живот;  
Мярка 7: Насърчаване на пространствената и професионалната мобилност на заетите 
лица. 
 

Специфична цел 2.3.3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване  
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Интегрирането на маргинализираните общности в социално-икономическия контекст на 
обществото е настояща и бъдеща цел с трудно постижими трайни резултати. Целта е във 
фокуса на ОП «Развитие на човешките ресурси» и ще бъде подкрепена чрез реализиране 
на мерки в няколко направления – «подобряване достъпа до заетост”, «достъп до 
образование», «достъп до социални и здравни услуги», «преодоляване на негативни 
стереотипи и дискриминация», «насърчаване на социалната икономика». 

Мерки: 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
Мярка  1: Активиране и посредничество за намиране на работа на икономически 
неактивни лица; 
Мярка 2: Осигуряване на условия и ресурси за образователна интеграция и десегрегация, 
услуги за ранно детско развитие;  
Мярка 3: Подобряване достъпа до здравеопазване и повишаване на здравната култура на 
маргинализираните общности; 
Мярка 4: Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи на възприятие и 
дискриминация на маргинализираните общности; 
Мярка 5: Насърчаване участието на пазара на труда на икономически неактивни лица в 
трудоспособна възраст; 
Мярка 6: Предоставяне на подкрепящи междусекторни услуги за ранно детско развитие; 
Мярка 7: Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия, оборудване 
и адаптиране на работни места за хора с увреждания. 
 

Приоритет 2.4. Повишаване на административния и експертен капацитет в 
управлението на Столична община. 
Желаният резултат е постигане на качествени административни услуги и ефективност в 
приложението на общинските стратегии, планове и програми. От успеха по този 
приоритет зависи цялостния успех на заложените в настоящия ОПР цели. С повишаването 
на административния и експертен капацитет ще се създадат по-добри условия за 
професионална реализация на кадрите в общинската администрация, ще се повиши 
мотивацията им за развитие и инвестиране на целият им професионален потенциал. Освен 
общинска администрация, обект на този приоритет са всички структури от системата на 
социалния сервиз, градящи в съвкупност качеството на живот в общината. 

 

Специфична цел 2.4.1. Модернизация на институциите на пазара на труда, 
социалното включване и здравеопазването 
Целта е насочена към повишаване на институционалния капацитет и ефикасността на 
публичните администрации и публичните услуги чрез реформи и постигане на по-добро 
регулиране и добро управление. Фокус на тази цел са институциите в сферата на пазара на 
труда, условията на труд, социалните услуги и здравната система.  

Мерки: 
Реализиране на пакета от Конкретните цели, залегнали в „Стратегия за превенция на 
социалното изключване на територията на град София 2011 – 2015”, отнасящи се до 
тази Специфична цел 
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Мярка 1: Подкрепа за планиране, управление и адаптиране на политиките в сферата на 
пазара на труда и условията на труд; 
Мярка 2: Подобряване организацията и качеството на обслужване в пазара на труда; 
Мярка 3: Подобряване координацията в и между институциите, работещи в сферата на 
пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и здравеопазването;  
Мярка 4: Разработване и внедряване на системи за мониторинг и оценка на 
ефективността, ефикасността и качеството на работата на публичните институции, 
работещи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и 
здравеопазването; 
Мярка 5: Изготвяне на предложения за промени в тристранното сътрудничество и 
социалния диалог в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и 
здравеопазването. 
 
Специфична цел 2.4.2. Подобряване на капацитета на общинската администрация 
по координация и управление на стратегически планове, програми и проекти 
Инвестициите в институционален капацитет и в ефикасността на публичните 
администрации и публичните услуги са необходими за осъществяването на предстоящи 
трудни реформи и постигането на по-добро управление. Постигането на тази цел е 
решаващ фактор за изпълнение на общинския план. Подобряването на координацията за 
управление на средствата от Структурните фондове на ЕС на общинско ниво следва да е в 
дневния ред на общинската администрация. Това може и следва да стане добър пример за 
ефективно използване и мултиплициране на собствени ресурси, дори в условия на 
дефицити.  

Реализацията на тази специфична цел ще бъде подкрепена по ОП „Добро управление”. 
Съществени аспекти на подкрепа ще бъдат и: 

- Оптимално и ефективно използване на ресурсите чрез ПЧП; 

- Координация и партньорство при разработване и изпълнение на стратегии и 
планове; 

- Обучения за управление на проекти; 

Мерки: 
Мярка 1: Интелигентно регулиране – за намаляване на бюрокрацията и 
административната тежест както за гражданите и бизнеса, така и за самата 
общинска администрация; 
Мярка 2: Развитие на гъвкава и адаптивна структура на aдминистрацията; 
Мярка 3: Усъвършенстване на политиките за развитие на човешките ресурси; 
Мярка 4: Насърчаване участието на гражданското общество в управлението; 
 

Специфична цел 2.4.3. Повишаване качеството на административното обслужване, 
публичността и информираността на гражданите чрез въвеждане на електронно 
управление  
Тази цел е насочена към изграждане на капацитет в структурите, изпълняващи политики в 
областта на заетостта, образованието и социалната сфера, в структурите за осъществяване 
на реформи на общинско ниво. Средствата са: въвеждане на електронно правителство, на 
електронни обучения, на електронно приобщаване и електронно здравеопазване. 
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Финансирането на предвидените мерки за постигане на тази специфична цел ще бъде 
приоритетно от ОП „Развитие на човешките ресурси“, но някои от инициативите могат да 
бъдат подкререни и от други оперативни програми, заложили в приоритетите си 
иновациите, доброто управление и електронните услуги. 

Мерки: 
Реализиране на пакета от Задачите, залегнали в „Стратегия за изграждане на 
интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009 - 2014 г.“, 
отнасящи се до тази Специфична цел. 
 
Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Развитие и надграждане на информационната инфраструктура; 
Мярка 2: Въвеждане на нови и подобряване на съществуващите услуги, включително 
интегриране и електронизация; 
Мярка 3: Повишаване на информираността на гражданите за дейността и 
отговорностите на общинските институции и предоставяне на публичен достъп до бази 
данни; 
Мярка 4: Финансово управление и координация на средствата от ЕС между ОПР на 
Столична община и ИПГВР на София. 
Мярка 5: Подобряване качеството на материалната среда за извършване на 
административното обслужване на гражданите чрез ремонт, реконструкция, ново 
изграждане и съвременно техническо оборудване на сградите на общинската 
администрация  
 

Специфична цел 2.4.4. Териториално сближаване чрез трансгранично, 
междурегионално и транснационално сътрудничество  
Този изпитан инструмент на европейската кохезионна политика е актуален и занапред. 
Той ще продължи да се използва за изграждане на съвременни модели на трансгранично, 
междурегионално и транснационално сътрудничество чрез: 

- Развитие на трансграничното сътрудничество за мобилизиране потенциала на 
целите утвърдени и разширени райони за ТГС с Гърция, Македония и Сърбия. 
Планираният ефект на социално, икономическо и пространствено сближаване ще 
се постигне с дейности като подобряване на инфраструктурните връзки, развитие 
на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление 
на рискове и опазване на околната среда, разработване на интегрирани планови 
документи и др.; 

- Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество за изграждане 
на «мостове» за трансфер на опит и добри практики от развитите райони 
„отличници” на ЕС към българските и в частност, ЮЗР и центърът му – Столична 
община. Ще се реализират многостранни проекти от общ интерес в областта на 
опазването на околната среда, развитието на транснационалните транспортни и 
комуникационни мрежи, намаляване на опасностите от технологични и природни 
рискове, изграждане на мрежи за трансфер на технологии и познания. 

Интервенциите ще бъдат подпомагани от очаквания нов пакет от оперативни програми за 
трансгранично сътрудничество (България – Сърбия, България – Гърция и България – 
Македония). Очаква се действието и на ОП за междурегионално сътрудничество 

 145 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

ИНТЕРРЕГ ІVС, ОП ЕСПОН, ОП УРБАКТ II и ОП за транснационално сътрудничество в 
Югоизточна Европа. 

 

Стратегическа цел 3. Интегрирано пространствено развитие и издигане на 
общинския център в полицентричната система от големи градове в ЕС 

Тази цел обхваща две от целите на стария план: Стратегическа цел 2: «Балансирано и 
устойчиво развитие чрез развитие на местния потенциал» и Стратегическа цел 3: 
«Развитие на европейското териториално сътрудничество и позиционирането на гр. София 
в мрежата на големите европейски градове като важен център на Балканите и Югоизточна 
Европа». 

Първият аспект на целта («интегрирано пространствено развитие») е свързан с 
преодоляването на дисбаланса в пространственото развитие на общината – прекомерна 
концентрация на инвестиции, дейности и население в гр. София и неоползотворен 
потенциал на околоградката зона. Именно тя е носител на резерви за постигане на 
пространствените цели чрез създаване в нея на конкурентни условия живот - за обитаване, 
обслужване, отдих и бизнес. Подобен модел на пространствено развитие и 
оползотворяване на местния потенциал е широко разпространен в ЕС.  

Източниците на миграционни потоци към ядрото са далеч отвъд границите на Столична 
община. Затова стремежът към балансирано пространствено развитие следва да обхване 
цялата Столична агломерация. Така ще се постигне желаната равномерна капитализация 
на територията. 

Засилена и неуправляема миграция към ядрото създава риск за гр.София да не може да 
осигури пространствен и инфраструктурен стандарт за непредвидимо нарастващи 
потребности. Реализирането на подобен сценарий би осуетило планираното устойчиво 
развитие на общината и региона като цяло. За преодоляване на тази опасност, ОУП на 
София и Столична община е осигурил устройствените възможности за: 

- Развитие на северната дъга – освен комуникационен «гръбнак, устройване на 
модерни логистични, производствени и обслужващи зони, както и зони за 
обитаване в атрактивна природна среда (Старопланинска яка); 

- Стимулирано развитие на буферните производствено-складови зони на 
територията на агломерацията (източна зона - в района на Елин Пелин – Равно поле 
и западна зона - в района на Божурище – Костинброд); 

- Изграждане на вторичните комплексни обслужващи центрове, разположени по 
външния транспортен ринг (Околовръстен път); 

След 20 години „инерционно” пространствено развитие, анализите констатират силен 
поляритет – над 90 % концентрация на хора и активности в общинския център. Подобна 
картина виждаме на ниво «област» и «район от ниво 2» - затвърждаващи се тенденции на 
увеличаващи се неравенства. Националната 1 

стратегия за регионално развитие приема този проблем като основно предизвикателство и 
насочва към него съответен стратегически пакет. На този фон се очертават две ясни тези: 

- В Столична община и в целия Югозападен район протичат видими процеси на 
пространствена поляризация и движение към моноцентрични модели на развитие; 

- Столична община и целия ЮЗР се нуждае от обрат към полицентричен модел, но 
не за сметка на енергията на установения център - София, а чрез подкрепена 
възможност за оползотворяване на собствените ресурси на останалите области и 
общини от района. 
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„Подкрепена възможност” не означава директна публична намеса върху желания процес, 
а ефективно прилагане на регионална политика, създаваща нови конкурентни центрове за 
избор на място за инвестиции, за заетост, за образование, за отдих, за жизнена кариера. 
Целта е да се постигне движение към балансирано териториално развитие чрез укрепване 
на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на 
селищните среди. Полицентричната мрежа от градове е модел, развит и защитен в 
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 и Националната концепция за 
пространствено развитие 2013-2025. Обект на този модел са градовете от първо, второ, 
трето и четвърто ниво (дефинирани по методика на цитираните документи). Регионалният 
фрагмент на полицентричния модел съдържа: първо ниво - метрополната зона на София – 
мега град с европейско значение; второ ниво - полюси на развитие с национално значение 
– районът няма представител, с изключение на Благоевград, който заради локализацията 
си в коридор 4 и потенциала си, е включен в това ниво; трето ниво – центрове с 
регионално значение – областните центрове Кюстендил и Перник плюс градовете 
Дупница и Петрич; четвърто ниво – малки градове с микрорегионално значение, опори за 
развитието на селските райони. Тези градове ще формират опорната мрежа от населени 
места, генерираща растеж и осигуряваща адекватно ниво на услуги за гравитиращите към 
тях територии. 

Вторият аспект на целта е свързан с факторите за позициониране в полицентричната 
система на големите градове в ЕС - качествата на околната среда, транспортната 
инфраструктура, ефективността на системата за управление, стандарта на живот, 
опазването на природното и културното наследство. Това предполага интегриран подход в 
развитието на селищните среди. Желаното постигане на ново, по-високо качество е 
функция от усилията/резултатите във всички сфери (икономика, 
инфраструктури/достъпност, екология, жизнен стандарт, управление). Оценката на 
напредъка е адресирана към възможно най-обективната и компетентна институция – 
ESPON (Европейска мрежа за наблюдение, териториално развитие и сближаване). По 
единната класификация на ESPON, сега София се характеризира като „относително малък 
град, с по-ниска конкурентноспособност спрямо останалите групи, по-периферен и с по-
ниски показатели за човешкия капитал”. Като стратегически направления за изкачване в 
по-високата категория се очертават „конкурентноспособност”, „транспортна 
инфраструктура” и „човешки ресурси”. 

Обобщено, обхватът на тази цел е комплексен: опазване на околната среда и управление 
на риска, интегрираното и балансирано градско и регионално развитие. Развитие, 
постигнато на базата на рационално изградена комуникационно-транспортната и 
инженерно-техническата инфраструктура, както и повишена ефективност в използването 
на ресурсите.  

Реализацията на тази комплексна цел ще се насочи в следните 4 приоритетни 
направления: 

Приоритет 3.1. Развитие и обновяване на комуникационно-транспортната и 
инженерно-техническата инфраструктура 
Приоритетът отчита значимостта на рационално изградената и ефективно функционираща 
комуникационно-транспортна и инженерно-техническа инфраструктура. Реализацията му 
означава постигане на съответствие със съвременните стандарти за качество, сигурност и 
безопасност, за развитието на регионите и обвързването на територията и населените 
места в нея с националните и общоевропейски урбанистични мрежи и инфраструктурни 
коридори. Планирани са поне два ключови резултата: 

- Подобрена достъпност и стандарт на живот; 
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- Рационално и безкомпромисно обвързване с националните и общоевропейски 
мрежи. 

- Свързани и достъпни пешеходни и публични пространства; 

С проектите, предвидени в ОПР за периода 2014-2020г. за развитие на комуникационно-
транспортната система и градската мобилност, се цели постигане на по-добра достъпност 
вътре в населените места, в общината като цяло и на ниво регион; оптимизиране на 
баланса и интегритета на всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, въздушен, 
автобусен, трамваен, тролейбусен, метро, таксиметров, велосипеден; съвместяване и 
осигуряване на безконфликтно пешеходно движение; приоритетно прилагане на 
иновативни и „зелени” технологии за по-висок комфорт и понижаване на емисиите на 
СО2.  

Приоритет в плана е развитие и обновяване на комуникационно– транспортната 
инфраструктура и осигуряване на безконфликтно преминаване на европейските 
транспортни коридори през територията на общината. В тази връзка общината е основен 
партньор на държавата за реализация на западната дъга на Столичния Околовръстен път 
(СОП), която на този етап ще поема движението на европейски коридори 4 и 8, както и за 
реализация на участъка на АМ „София-Калотина“ в границите на СО (част от коридор 10). 

Подобряването и диверсифицирането на връзките на гр. София с региона ще се реализира 
с изграждането на булевард с работно име „Южна тангента на ж.к. Люлин” – връзка с АМ 
„Люлин“ и бул. „Крайречен“ – с АМ „Тракия” и път II 82 София - Самоков. Предвижда се 
спешна реализация на отсечката от терминал 2 на Летище София и бул. „Брюксел“, както 
и на югоизточната дъга на СОП от Младост 4 до „Цариградско шосе”. Следвайки 
заложените в Общия устройствен план (ОУП) трасета на радиално-кръговата транспортна 
структура на София, обогатена със скоростни тангенциални трасета за разтоварване на 
ЦГЧ, ОПР извежда като приоритетни изграждането на бул. „Товарна тангента“ и южната 
част на бул. „Крайречен“, пълното проектно осигуряване на северната част на бул. 
„Крайречен“. Подобряването на връзката между северната и южна част на София с 
пространствен делител ж.п. ареала ще бъде обект на специализирани проучвания и 
изработване на проект за пространството на площад Централна гара и „пробива” на бул. 
„Хр. Ботев”, както и проектно осигуряване и реконструкция на връзките на бул. „Мария 
Луиза” с „Рожен” и „Владайска река” – „Чепинско шосе”. 

За постигане на една от основните цели на плана - сигурна и безопасна среда на обитаване 
в населените места на общината - ще допринесе рехабилитацията на съществуващата 
улична мрежа и подобряването на условията за безпрепятствено преминаване на 
кръстовищата: подмяна на настилката, поставяне на знаци и маркировка, синхронизиране 
на светофарното регулиране, подобряване на видимостта. В ЦГЧ ще се ревизират и 
намалят нормативните разстояния за безопасно пресичане от пешеходци и велосипедисти 
на улиците от ПУМ с цел подобряване на достъпността и свързаността на чисто градските 
пространства и облекчаване на придвижването на майки с деца, болни и възрастни хора.  

Осигуряването на достъпност и повишаване качеството на живот в селищата от 
старопланинската яка ще се осъществи с актуализиране на северната дъга на Софийския 
околовръстен път  - трасето, профила, вида и местоположението на транспортните възли и 
изработване на инвестиционен проект в съответствие с ОУП и Програмата за развитие на 
Северните територии на СО.  

Подобряването на качеството и количеството и синхронизирането на предлаганите услуги 
на градския и междуградски транспорт в общината и агломерацията ще подпомогне 
реализирането на желаната полицентрична структура на селищната мрежа в региона, 
екологосъобразната мобилност и намаляване струпването на население и икономическа 
активност единствено в столицата. В тази насока ще се предприемат мерки за подобряване 
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на координацията на всички видове публичен транспорт - в партньорство с държавата и 
частните превозвачи. Планирани са средства за модернизация на организацията и 
подновяване на амортизирания автобусен парк. С развитие на мрежата на метрополитена 
се планира адаптиране на маршрутите на градския транспорт чрез разработване на 
програма за оптимизация на електро, гумения и велосипеден транспорт и подчертаване на 
довеждащата му функция към метрополитена. В плана се залага проучване и проектиране 
на далекоперспективно развитие на метромрежата с метро ринг, свързващ първите три 
метро-диаметри за осигуряване на по-нататъшно обвързване и ефективност на линиите на 
метрото и по-пълно обслужване на населението на Столицата.  

Предвижда се пълно проектно осигуряване и изграждане на заложени в ОУП на СО 
трамвайни трасета: в кв. „Студентски град“ и в северните части на столицата от ул. 
„Рилски Обител“ до бул. „Илиянци“. По модела на други големи градове в ЕС се 
предвижда създаване и прилагане на Програма за интегриране на жп транспорта с 
останалите видове транспорт в общината. Пътническите интермодални връзки между 
извънградския и градския МОПТ - метрополитена и останалите линии от системата МГТ - 
ще се допълнят и подобрят чрез проектирането и построяването на автогари в кварталите 
Младост, Обеля и бул. „Ботевградско шосе“, в близост до съответните метростанции. 

Приоритет в ОПР е създаването на възможности за безопасно велосипедно придвижване в 
СО. Мерки за това са предвидени в Програма за развитие на велосипедния транспорт на 
територията на столична община за 2012 - 2015г., предвижда се изработване на програма 
за периода до 2020г. Основната задача в нея ще бъде проектното осигуряване и 
изграждане на нови велосипедни алеи и преходи, както и поддържане на съществуващите 
такива. Основна функция на велосипедното движение в големите жилищни квартали на 
София е довеждане от дома до спирките на метрополитена. От важно значение е и 
свързването на София чрез велосипедни трасета с близките селища и особено с курортите 
и местата за отдих в общината. Освен велопаркинги - като част от специфичната  
инфраструктура, планирани до ключови места на концентрация като метростанции и 
учебни заведения, ще се осигуряват места за велосипеди във вагоните и превозните 
средства на МГТ. За насърчаване на велосипедното движение ще се изготвя и публикува 
на интернет сайт на общината актуална информация с карта на веломаршрути, 
велопаркинги и обществени велостанции в СО.  

Пешеходната достъпност ще бъде подобрена чрез проектиране и изграждане на 
пешеходни преходи, подлези и надлези по съществуващите градски булеварди от 
първостепенната улична мрежа в съответствие с местата на спирките на МГТ и при 
подходите към градските паркове, в т.ч. приоритетно в строителни граници на София - на 
Околовръстен път (I клас скоростна градска магистрала), на бул. „Цариградско шосе“ и 
бул. „Цар Борис III“ (II клас градски магистрали ). Благоустрояването на спирките на 
градския транспорт се предвижда да се финансира чрез отдаване на концесия, на база 
допустима търговска и рекламна дейност за концесионера в обхвата им. 

 

Мярка за намаляването на трафика в централната част на града е осигуряването на места 
за паркиране на автомобили в буферни паркинги, разположени на подходящи места в 
периферията на град София и по външните рингове, и прекачване на техните пасажери в 
МГТ за достигане до желаните дестинации. Инструмент за постигане на специфична цел 
3.1.1 е изготвянето и реализирането на програма за изследване на възможностите, 
пространствено осигуряване и изграждане на буферни паркинги на входно-изходните 
транспортни артерии на града в близост до ринговете. 

Предвижда се проектиране и внедряване на интегрирана интелигентна система за 
управление на трафика в общината. „Меките мерки“ са свързани с необходимостта от 
ограничаване на паркирането на пътното платно, особено в участъци с висока 
 149 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

концентрация на движение, с цел увеличаване на пропускателната способност на 
транспортната мрежа и спестяване на време за пътуване; осигуряване на подобрена 
достъпност за хора в неравностойно положение и майки с деца за цялата транспортна 
система на общината; повишаване културата на всички участници в движението; 
подобряване на организацията на движението; повишаване сигурността на пешеходците; 
включване на местни инициативни групи, граждански организации, НПО  и бизнеса в 
планирането на транспортно-комуникационната инфраструктура на Столична община. 

Приоритетът е дезагрегиран на следните специфични цели: 

Специфична цел 3.1.1. Развитие на комуникационно-транспортната система и 
градската мобилност за постигане на по-добра достъпност вътре в населените 
места, в общината и на ниво регион 
Ключови мерки/проекти за подобряване на комуникационно-транспортната система на 
Столична община са: 

Реализиране на пакета от Задачите, залегнали в „Програма за развитие на велосипедния 
транспорт на територията на столична община за периода 2012 - 2015 г.“, отнасящи се 
до тази Специфична цел. 
 
Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Парньорство с държавата за реализация на европейските транспорно-
комуникационните коридори, минаващи през нейната територия 
Мярка 2: Развитие на Столичния метрополитен – изграждане на трети 
метродиаметър и планираните разширения по първите два; 
Мярка 3: Развитие и възстановяване на главна улична и пътна мрежа (трасета, пробиви, 
съоръжения и възли съгласно ОУП на  Столична община); 
Мярка 4: Развитие и възстановяване на масовия пътнически транспорт и на 
интегрирана система от гари, автогари, спирки, паркинги и интермодални терминали 
Мярка 5: Оптимизиране, балансиране и интегриране на всички видове транспорт: 
автомобилен, железопътен, въздушен, автобусен, трамваен, тролейбусен, метро, 
таксиметров, велосипеден 
Мярка 6: Съвместяване и осигуряване на безконфликтно пешеходно и вело движение 
Мярка 7: Приоритетно прилагане на иновативни и „зелени” технологии за по-висок 
комфорт и понижаване на емисиите на СО2 
Мярка 8: Изграждане, ремонт, рехабилитация на второстепенната улична и пътна 
мрежа в СО 
 
Специфична цел 3.1.2. Изграждане и модернизация на мрежите на екологичната 
инфраструктура – водопроводни и канализационни мрежи, третиране на 
отпадъците 
Реализацията на тази цел ще се осъществява поетапно, за сметка на общинския бюджет и 
инвестиции на експлоатационните дружества. Тя ще бъде съобразена със стратегията на 
Столична община за изграждане на техническата инфраструктура.  

Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в: 
 „Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на СО по части ВиК и 
корекции на речните корита за периода 2008 – 2020г.“, отнасящи се до тази Специфична 
цел. 
 „Програма за опазване на околната среда на СО 2010-2020“ 
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„Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община“ 
Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „План за действие за устойчиво енергийно 
развитие на Столична община 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Реализиране на пакета от Задачи, залегнали в „Стратегия за използване на потенциала 
от хидротермални ресурси (минерални води) на територията на Столична община” 
(2001г., актуализирана 2011г.) 
Мярка 1: Изграждане на инженерни мрежи в Южните територии; 
Мярка 2: Реализация на ВиК програмата на общината; 
Мярка 3: Управление на отпадъците – изграждане на проектирания комплекс от депо, 
компостиране и завод - инсталация за изгаряне; 
Мярка 4: Изграждане на локални ПСОВ съгласно ОУП; 
Мярка 5: Реализация на общинската програма за ВЕИ и биогорива; 
 

Специфична цел 3.1.3. Изграждане на базисната инфраструктура за развитие на 
иновациите и осигуряване на достъп до скоростен широколентов Интернет на 
цялата територия на Столична община. 
Мерките по реализация на тази „интелигентна” цел включват: 

Мярка 1: Пълна цифровизация на телефонната мрежа и разширяване на капацитета й; 
Мярка 2: Широколентови технологии за цифров пренос на информацията – пълно 
териториално покритие; 
Мярка 3: Повишаване на достъпа до информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ); 
Мярка 4: Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет; 
Мярка 5: Достъп до информационни услуги за хора в неравностойно положение. 
Специфична цел 3.1.4. Изграждане на ефективна енергопреносна и газоснабдителна 
инфраструктура, основана на съвременни високоефективни  технологии 
 

Приоритет 3.2. Прилагане принципите на интегрираното планиране за устойчиво и 
трайно подобряване на селищните среди в общината. 
Вторият приоритет е насочен към комплексното изграждане и обновяване на селищните 
среди. Приоритетът налага прилагането на интегриран подход при обединяването на 
човешки, финансови и времеви ресурси, на политики и участници в процеса на 
реализиране на общинския план. 

 

Специфична цел 3.2.1. Подкрепа за реализацията на ИПГВР София и приоритетните 
пакети в зоните за въздействие 
Реализацията на тази цел ще стимулира обновяването на целия град, ще привлече 
инвестиции за трайно подобряване на средата и към съседните населени места. Тази цел е 
с най-висока степен на осигуреност. Новият планов период ще стартира с приет ИПГВР и 
солиден пакет готови инвестиционни проекти, взаимно допълващи се и интегрирани в 
групи от проекти в тематични направления: „Комуникационно-транспортна 
инфраструктура“, „Инженерно-техническа инфраструктура“, „Културно наследство и 

 151 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

културна инфраструктура“, „Обитаване и жизнена среда“, „Социална инфраструктура“, 
„Административни сгради“, „Зелена система и спорт“ и др. 

Финансовата подкрепа ще бъде осигурена най-вече по ОП “Региони в растеж”, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Ще се финансират мерки 
в широкия диапазон от енергийна ефективност на сградите, през обновяване на 
публичните пространства в градската среда, до изграждане и обновяване на индустриални 
зони и социална инфраструктура – образователна, здравна, културна. В допълнение, ще 
продължи реализацията на комплексна програма за „Интегриран градски 
транспорт”.Финансирането на важни за столичния град и за Столична община 
комуникационни връзки - Източна и Западна тангента, бул. „Тодор Каблешков“ и трети 
метродиаметър. При наличие на достатъчен ресурс, ще се подобри и достъпността до 
всички населени места в общината. 

Към ИПГВР на София са идентифицирани освен трите основни зони за въздействие, също 
три допълнителни – С2, И2 и О2, които също се нуждаят от сериозни действия в посока 
възстановяване и развитие. Допълнителните зони не са разработени в приетия 
окончателен ИПГВР, одобрен от УО на ОПРР 2007-2013. Столичният общински съвет е 
одобрил допълнителните зони, отчитайки не толкова възможностите за привличане на 
финансов ресурс от ОПРР 2014-2020, колкото ясно изразените нужди на Столичния град. 
В тази връзка с ОПР на СО 2014-2020 тези допълнителни зони за въздействие на ИПГВР 
са изведени като териториален приоритет за възстановяване и развитие, който има 
структуроопределяща роля за предвижданията на плана.  Проектите, заложени в тях, се 
подчиняват на същите принципи за търсене на интегрираност и синергичен ефект, 
подобно на тези в основните зони и имат шанс да получат финансиране по линия на ОПРР 
и JESSICA през втората половина на програмния период. 

 

Приоритет 3.3. Развитие на устойчив туризъм чрез пълноценно използване на 
природните и културни ценности на Столична община – минералните води, лечебен 
микроклимат, атрактивните ландшафти, културното наследство 
Третият приоритет е насочен към разкриване и оползотворяване на цялостния потенциал 
на всички природни и антропогенни ресурси на територията на Столична община. 
Вниманието е фокусирано върху тези, които са били подценявани досега, а носят заряд за 
осезателен икономически растеж. 

Качествата «уникалност», «атрактивност» и «масово потребление» правят туристическите 
продукти продаваеми, а туристическия отрасъл – желан, динамичен компонент на всяка 
конкурентоспособна икономика. Многократни проучвания по повод туристическо 
планиране установяват и потвърждават изключително богат и разнообразен 
рекреационно-туристически потенциал на Столична община и района (ЮЗР). 
Установилата се през последните две десетилетия «формула» на регионалния туризъм 
остава непроменена: «бизнес – ски – балнео туризъм». Обемът на реализираните нощувки 
в бизнес центъра (София), ски центровете (Банско и Самоков) и балнео центъра 
(Сандански), формира 85% от общия за района. Същевременно, значителен потенциал за 
развитие на други форми на туризъм стои недостатъ чно оползотворен. Недостатъчно 
оползотворен е и уникалният термо-минерален и климатичен ресурс както на общината, 
така и на района. Не се развива в достатъчна степен функцията на Банкя като национален 
курорт, както и на курортните традиции на Горна баня и Панчарево. 

Въпреки установените традиции, отчетеното развитие и благоприятните фактори, 
туризмът в района «признава» все още непреодолени слабости: недобре развит 
туристически продукт като цяло, неразвита мрежа от фирми за услуги и доставки в 
туризма, недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги, лошо 
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състояние и ограничен достъп до обекти – природни и културно-исторически 
забележителности. 

Целта за оползотворяване на туристическите ресурси ще се постигне с действия в три 
направления: 1) Подобряване на инфраструктурата – транспортна, инженерна, социална и 
туристическа; 2) Съхраняване, опазване и подобряване на качествата на туристическите 
ресурси - природни, културни и антропогенни; 3) Институционална координация – между 
администрации и фирми в туризма.  

Формирането на организирани клъстерни структури може да спомогне за оползотворяване 
на съществуващите възможности за устойчиво развитие на туризма във всичките му 
форми. Изявени са предпоставки за поне два регионални туристически клъстера: 

- Клъстер „Планински и ски туризъм” – включващ изявените ски дестинации Банско, 
Боровец и зона „Витоша”; 

- Клъстер „Балнеология и СПА” - Сандански, Кюстендил, Велинград, Сапарева баня, 
Горна баня, Банкя, Панчарево, Костенец и др.; Локализациите с термо-минерални 
извори в района са над 30 и могат да формират равномерна мрежа от балнео-
центрове. Към момента повечето са с недоразвит потенциал.  

Освен формирането на регионални туристически клъстери, залог за успешна реализация 
на приоритета са и организационни действия като формиране на регионални и местни 
туристически асоциации и партньорства, вкл. и между общини. 

Стратегията за развитие „София като туристическа дестинация 2014-2020” ще 
конкретизира специфични мерки и действия.  

Проектите в тази сфера ще разчитат на финансиране от ОПРР, Приоритетна ос 4: 
„Регионален туризъм”.  

Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия и План за 
действие за развитие на София като туристическа дестинация 2014-2020 г.” (в процес 
на изработване)   и   в „Стратегия за развитие на културата в София 2012 – 2020”, 
отнасящи се до тази Специфична цел  -  обща мярка за приоритета 
 
Специфична цел 3.3.1. Използване на капацитета на минералните води и лечебния 
микроклимат за развитие на лечебен и СПА туризъм.  
Целта обхваща усилията и действията за възстановяване на традициите в термализма на 
територията на Софийския регион за превръщане на София в Европейски балнеоложки 
(хидротермален) център чрез  възраждане, утвърждаване и модерно развитие на античната 
хидротермална култура и традиция, характерни за Софийския регион. Потенциалът от 
минерални води е от порядъка на 480 л/сек, с широк спектър от възможни приложения, от 
които се използва много малка част за лечение и профилактика, за рекреация и туризъм 
(както и като ВЕИ).  

Изпълнението на специфичната цел, важна за устойчивото развитие на Столична община 
и региона, ще се осъществи чрез следните мерки: 

Реализиране на пакета от Задачи, залегнали в „Стратегия за използване на потенциала 
от хидротермални ресурси (минерални води) на територията на Столична община” 
(2001г., актуализирана 2011г.) 
Мярка 1: Възстановяване на традиционните балнеокурорти Банкя, Горна баня, 
Панчарево; 
Мярка 2: Проектиране и изграждане на нови извънградски балнеоцентрове в северните 
територии на СО - подножието на Стара планина (Локорско-Войнеговци) и южните 
територии - подножието на Витоша (Симеоново-Бояна, Панчарево); 
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Мярка 3: Ремонт и изграждане на модерен СПА център в сградата на Централна 
минерална баня - северно крило; 
Мярка 4: Ремонт и изграждане на балнеоложки-СПА център в сградата на баня „Овча 
купел” (паметник на архитектурата);  
Мярка 5: Обновяване и развитие на минералната баня в гр.Банкя 
Мярка 6: Използване на минералните води от находище „Баталова воденица” при 
изграждане на парк „Възраждане”; 
Мярка 7: Използване на минералните води от находище „Лозенец” за водоналивен кът и 
при проекти за зелените площи по бул.”Евл.Георгиев” (участъка около р.Перловска); 
Мярка 8: Използване на минералните води от находище „Свобода” при изграждане на 
рекреационен център към стадион „Локомотив”; 
Мярка 9: Използване на минералните води от находище „Надежда” за изграждане на 
градски рекреационен център в Северен парк. 
 

Специфична цел 3.3.2. Валоризиране на природното и културното наследство на 
общината чрез вплитането му в продуктовата гама на туристическото предлагане.  
Тази специфична „туристическа“ цел е изведена в допълнение на общата цел за развитие 
на туризма, поради огромната необходимост от подкрепа за реализирането й. Това ще 
стане чрез новата Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетна ос „Регионален 
туризъм”. Ще се финансира възстановяване, опазване, експониране и оборудване на 
атрактивни природни и антропогенни обекти, формиращи основа за интегрирани 
регионални туристически продукти. Освен изброените дейности, реализацията на тези 
цели ще се изразява и в: 

Реализиране на пакета от Задачи и Инструменти, залегнали в „Стратегия за развитие 
на културата в София 2012 – 2020”, отнасящи се до тази Специфична цел 
Мярка 1: Подобряване на достъпа и на прилежащата туристическа инфраструктура; 
Мярка 2: Развитие на атрактивни обекти от природното и културно наследство – 
възстановяване, опазване, експониране, оборудване, анимиране; 
Мярка 3: Генериране на актуална пазарната информация чрез инвентаризация и оценка 
на туристическите ресурси, средства и услуги; 
Мярка 4: Разработване на общинска стратегия за развитие на туризма –маркетинг и 
брандиране на Софийската туристическа дестинация; 
Мярка 5: Разработване и маркетинг на туристически продукти; 
Мярка 6: Популяризиране на природното и културно наследство; 
Мярка7: Ревитализиране и експониране на Софийската света гора. 
 

Приоритет 3.4. Създаване на сигурна и безопасна среда чрез адаптиране към 
климатичните промени и намаляване на рисковете от природни бедствия и аварии. 
Приоритетът обхваща всички дейности, необходими за изграждане на чувството за 
сигурност и повишаване на устойчивостта на общностите и на средата по отношение на 
престъпност, криминални прояви, природни явления, резултат от глобалните климатични 
промени, бедствия и аварии. 
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Изпълнението на тези приоритети, синтезиращи най-важните тематични направления за 
постигането на интегрирано и устойчиво пространствено развитие, ще се осъществи с 
помощта на следните специфични цели: 

 

Специфична цел 3.4.1. Рекултивация на увредените почви в северната част на 
общината и осигуряване на земеделски пояс, предлагащ парков разсад и биологично 
чиста продукция, в съчетание с преработващи предприятия. 
Потенциалът за производство на аграрни суровини и съответната преработвателна 
индустрия е неоползотворен и силно подценен. Целта е да се стимулират вертикалните 
интеграционни процеси между интензивни производства (основно 
зеленчукопроизводство) и съответните преработващи мощности, за да се затворят 
ефективни производствени вериги с конкурентни крайни продукти и много нови работни 
места. Освен стимулите на преките плащания, пазарната комасация на земята и новите 
възможности за колективни инвестиции в хидромелиорации и инсталации за биогаз, 
новата ПРСР ще подпомага млади фермери, ще финансира агроекологични мерки, 
обучения и консултантска помощ във всички аспекти на аграрния сектор. Неоползотворен 
потенциал е и развитието на биоземеделие, чиито хоризонти се разтварят след 
закриването на стагниращия фактор „Кремиковци”. Реализацията ще бъде подкрепена и 
ще се изразява в пакет от мерки и дейности като: 

Мярка 1: Инвентаризация на почвено-климатичните условия и определяне на подходящи 
микро-територии за биологично производство на традиционни и алтернативни култури; 
залесяване на силно замърсени почви; 

Мярка 2: Развитие на екологосъобразни земеделски производства и употребяващи 
продукцията им преработващи предприятия; 

Мярка 3: Изграждане на нови и модернизиране на напоителни системи; 

Мярка 4: Разработване на програма за създаване и развитие на пазари за малки и средни 
производители на селскостопанска продукция производства; 

Мярка 5: Прилагане принципите на публично-частно партньорство за отглеждане на 
разсад върху общинска земеделска земя от частни производители, който да се ползва за 
зацветяване и залесяване в парковете и  горския фонд; 

Мярка 6: Прилагане принципите на публично-часно партньорство за производство върху 
общинска земеделска земя на зеленчуци за общинските социални домове и кухни, за 
детски и учебни заведения и др. при наемане на безработни лица. 

 

Специфична цел 3.4.2. Предприемане на мерки за адаптация към климатичните 
промени и превенция на риска. 
Подцел 3.4.2.1. Предприемане на мерки за ограничаване и адаптация към 
климатичните промени и превенция на негативните последствия от тях 
Освен в специализираните планови документи (План за адаптация към климатичните 
промени, План за управление на риска и План за безопасност и сигурност на средата) тази 
цел следва да бъде „дежурна” и в останалите основни планови документи на общината. 
Проектите по тази цел ще се финансират от ОП «Региони в растеж», Приоритетна ос 6: 
„Превенция на риска”, ОПОС, сектор «води», приоритет 5 «Подобряване на управлението 
на риска от наводнения”, национален и местен бюджети. Реализуемите мерки в помощ на 
забавянето на климатичните промени, имащи и икономическа аргументация, са: 
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Мярка 1: Оползотворяване на метана и компоста от утайки на ПСОВ; 
Мярка 2: Изграждане на инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за 
отпадъци; 
Мярка 3: Ежегоден ръст на общия брой нови засадени дървета върху общински земи с 
приоритет за широколистните местни видове;  
Мярка 4: Създаване на система за инвентаризация на емисии на парникови газове.; 
Мярка 5: Подкрепа за проектиране и изграждане на иновативни еко-урбанистични 
структури с интегрирани мерки за превенция на риска във връзка с климатичните 
промени; 
 
Част от дейността за намаляване на вредните емисии вече е стартирала по проекта на 
Столична община за въвеждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на 
битовите отпадъци, която включва Завод за механично и биологично третиране с 
производство на RDF гориво от битови отпадъци и депо за неопасни отпадъци, на 
площадка „Садината“ при с. Яна, както и инсталации за компостиране на зелени и био–
отпадъци с производство на биогаз – на площадката „Хан Богров“ при с. Долни Богров. 
Проектът се финансира по ОП „Околна среда“, заем от ЕИБ, общинско и национално 
участие. В следващия планов период системата за управление на отпадъците ще се 
доразвива и усъвършенства. 

 

Подцел 3.4.2.2. Подцел «превенция на риска» ще се реализира чрез следния пакет от 
мерки: 

Реализиране на пакета от Мерки, залегнали в „Програма за опазване на околната среда 
на СО 2010-2020“ 
Мярка 1:  Актуализация на плана за действие  за управление, предотвратяване и 
намаляване на шума в околното среда на агломерация София; 
Мярка 2:  Актуализация  на Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за фини прахови частици и азотен диоксид и управление на 
качеството на атмосферния въздух; 
Мярка 3: Определяне на границите на водите и водните обекти и оценка на 
земеползването за осигуряване на необходимата проводимост; 
Мярка 4:  Осигуряване на проводимост на речните корита за превенция на риска от 
наводнения; 
Мярка 5:  Оценка на сигурността и анализ на експлоатационното състояние на  
язовирите; 
Мярка 6: Рекултивация на нарушените от добивна дейност терени; 
Мярка 7: Съхраняване и опазване на местообитания и находища на застрашени 
животински и растителнивидове извън зоните по Натура 2000 и защитените 
територии; 
Мярка 8:  Осигуряване на защита от пожари в горски и земеделски територии; 
Мярка 9: Закриване, обезопасяване и спешна рекултивация на хвостохранилищата в СО; 
Мярка 10: Рекултивация на нарушените от добивна дейност терени и укрепване на свлачищата; 
Мярка 11: Съхраняване и опазване на местообитания и находища на застрашени 
животински и растителнивидове извън зоните по Натура 2000 и защитените 
територии 
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Мярка 12:  Осигуряване на защита от пожари в горски и земеделски територии 
Мярка 13: Закриване, обезопасяване и спешна рекултивация на хвостохранилищата в СО; 
Мярка 12: Превенция и овладяване на разрастването на популацията на 
безстопанствените кучета; 
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ІV ЧАСТ – ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА,  
ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; 
СПИСЪК С ПРЕДЛОЖЕНИ ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ 

1. Индикативна финансова рамка 
За определяне на общата стойност на индикативната финансова рамка на общинския план 
за развитие на гр. София, са използвани идентифицирани проекти и проектни идеи на 
територията на столична община и основни допускания, които са валидни за всички 
проекти. 

От постъпилите идеи са изготвени първоначални индикативни списъци, разделени по 
приоритети и райони. 

Идентифицираните проекти и проектни идеи са оценени и приоритизирани на базата на 
следните критерии:  

 Връзка със стратегическите цели и приоритети за развитие на София; 

 Допустимост на проектното предложение по приоритетите на оперативните програми 
за програмен период 2014 – 2020 г.;  

 Очаквано въздействие от проекта. Възможност за синергичен ефект и въздействие 
върху по-голяма територия;  

 Финансова устойчивост на проекта. Възможност за привличане на допълнително 
публично и/или частно финансиране, както и възможност за генериране на приходи;  

 Проектна и инвестиционна готовност.  

За определяне на общата стойност на отделните проекти, включително подготвителни и 
съпътстващи дейности, са използвани следните допускания за делa на дейностите от 
строителната стойност на проекта: 

 Подготовка на проекта, включваща изготвяне на формуляр за кандидатстване, анализ 
разходи-ползи (където е необходимо), както и разходи за извършване на процедури по 
ЗОП – 0.5% от строителната стойност на проекта;  

 Проектиране, включващо изготвяне на предпроектни проучвания, идейни и работни 
проекти и изготвяне на ПУП, където е необходимо – от 3% до 5% от строителната 
стойност на проекта в зависимост от конкретния проект, като делът при големите 
инфраструктурни проекти е 3%, а при по-малките 5% от стойността им;  

 Строителен надзор – от 1% до 2% от строителната стойност на проекта; 

 Техническа помощ, включваща дейностите по управление, одит и публичност на 
проекта, които са задължителни за проектите, финансирани от европейските 
структурни инвестиционни фондове – от 0.5% до 1% от строителната стойност на 
проектите в зависимост от мащаба на конкретния проект. 

 Отчуждения – към стойността на проектите, за които се налагат отчуждения са 
предвидени разходи за отчуждения на земя, като финансирането от ЕСИФ по това 
направление за всеки проект е определено не повече от 10% от стойността на проекта. 
Ако стойността надвишава 10%, разликата се финансира от бенефициента. 

За определяне на процента на съфинансиране от страна на бенефициента (Столична 
община или частен партньор) и централния бюджет по различните оперативни програми 
са използвани пропорции на база на действащите схеми по оперативни програми от 
програмен период 2007 – 2013 г. и предварителни данни за новите, които са както следва: 
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 (таблица .7). Разпределение на финансирането на проектите при различните програми и 
финансови инструменти 
 

 

Финансирането по оперативните програми и от частни инвеститори и други източници е 
предвидено  в зависимост от характера и целите на всеки проект. 

Разпределението на индикативната финансова рамка по специфични цели, приоритети и 
мерки е в съответствие с тенденциите, залегнали в Стратегия “Европа 2020”, Национална 
стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Областна стратегия за развитие за периода 
2014-2020г., Общ устройствен план на София и Столична община и ИПГВР София. Като 
цяло, предвидената рамка е в ОПТИМИСТИЧЕН ВАРИАНТ и стъпва на прогнозите за 
начало на нов икономически растеж през новия период, както и подобрен 
административен капацитет на местно и национално ниво.  

Общата индикативна финансова рамка е изчислена в два варианта – включително 
проектите и бюджета, залегнали в ИПГВР на гр. София и финансова рамка извън бюджета 
на ИПГВР.  

 

2. Индикативна финансова таблица с включен одобрен бюджет на ИПГВР 
Индикативна финансова рамка, включваща ИПГВР, възлиза на 11 778 525 000 лв. без 
ДДС. Индикативното разпределение на средствата по приоритети е показано на долната 
фигура. 
 

 ОПРР 
(%) 

ОПОС 
(%) 

JESSICA 
(%) 

Фин. 
инструмент 
на ОПРР (%) 

ОПРЧР 
(%) 

ОПНОИР 
(%) 

ЕСИФ 85 76 80 50 85 85 
Община 5 5 

20 

  5 
Национален 
бюджет 10 19  15 10 

Частно   50   
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Най-голям дял от средствата представляват проектите по приоритет 3.1 Развитие и 
обновяване на комуникационно-транспортната и инженерно-техническата 
инфраструктура.  Това е така, поради високите стойности на проектите, свързани с 
транспортната и инженерно-техническата инфраструктури. 
По отношение на източниците на финансиране, най-голям дял имат средствата от 
европейските фондове – 58%, следвани от публичните средства – 22% (общински и 
централен бюджет), поради структурата на финансирането по оперативните програми, 
която включва задължително съфинансиране от страна на местната и централна власт. 
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Посоченото планирано съотношение на частните инвестиции към публичното 
финансиране е все още незадоволително – 2:3, но тук се визира основно частният ресурс 
за съфинансиране на проекти по ЕСИФ. Важна задача пред общинската администрация е 
да се постигне по-сериозно увеличаване на частните инвестиции чрез активни действия и 
инициативи за стимулиране на ПЧП и съдействие за реализация на частни проекти, 
подпомагащи постигането на общите стратегически цели.  
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Общински план за развитие на Столична община 2014-2020г.               

/хил. лева/

Общински 
бюджет

Местни 
публични 
фондове

Общ дял 
(%)

Центра-
лен 

бюджет

Общ дял 
(%)

Фондове 
на ЕС

Общ дял 
(%)

Други 
източниц

и

Общ дял 
(%)

Фондове, 
фирми

Общ дял 
(%)

П 1.1.

Стимулиране на връзките между образование-наука-бизнес за
повишаване на конкурентоспособността, иновациите и престижната
заетост 2 637 4 795 3,875% 5 274 2,750% 44 831 23,375% 9 590 5,000% 124 665 65,000% 191 792

П 1.2.
Подпомагане развитието на иновативни производства, предлагащи
привлекателна заетост оползотворяване на творческия потенциал 1 758 3 197 3,875% 3 516 2,750% 29 883 23,372% 5 0,004% 89 503 70,000% 127 862

П 1.3.

Подкрепа за въвеждане на нисковъглеродна икономика във всички
сектори за постигане на устойчив растеж. Повишаване на енергийната
ефективност с 27% до 2020 г. 4 0,307% 8 0,613% 71 5,212% 6 0,438% 1 280 93,431% 1 370

П 2.1.
Подобряване на достъпа до системите на социалния сервиз и
приобщаване на хората в уязвимо положение. 356 906 13 040 64,661% 19 224 3,360% 86 840 15,178% 64 875 11,339% 31 251 5,462% 572 135

П 2.2.

Преквалификация и обучение в съответствие с потребностите на
общината за повишаване на мобилността на работната сила и
достъпността до пазара на труда. 3 273 5 950 3,875% 6 545 2,750% 55 635 23,375% 11 901 5,000% 154 708 65,000% 238 012

П 2.3.

Привличане на частния сектор и НПО в партньорство със Столична
община за насърчаване на толерантността, социалното приобщаване и
борбата с бедността. 1 500 1 500 2,982% 3 000 2,982% 24 000 23,857% 600 0,596% 70 000 69,583% 100 600

П 2.4.
Повишаване на административния и експертен капацитет в
управлението на Столична община. 15 551 73,528% 375 1,773% 4 409 20,848% 0,000% 815 3,851% 21 150

П 3.1.
Развитие и обновяване на комуникационно-транспортната и инженерно-
техническата инфраструктура 384 522 92 6,401% 668 368 11,124% 4 003 904 66,636% 253 160 4,213% 698 564 11,626% 6 008 610

П 3.2.
Прилагане принципите на интегрираното планиране за устойчиво и
трайно подобряване на селищните среди в общината. 536 377 12,433% 491 560 11,395% 2 448 512 56,757% 253 160 5,868% 584 384 13,546% 4 313 994

П 3.3.

Развитие на устойчив туризъм чрез пълноценно използване на
природните и културни ценности на Столична община – минералните
води, лечебен микроклимат, атрактивните ландшафти, културното
наследство 675 8,133% 1 125 13,554% 6 000 72,289% 500 6,024% 8 300

П 3.4.

Създаване на сигурна и безопасна среда чрез адаптиране към
климатичните промени и намаляване на рисковете от природни
бедствия и аварии. 37 600 55,132% 6 600 9,677% 24 000 35,191% 68 200

10 600 8,379% 18300 14,466% 97600 77,154% 126 500
1 351 403 28 573 1 223 896 6 825 687 593 295 1 755 670 11 778 525

Приоритети и цели на ОПР София 2014-2020

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

с включен бюджет за проектите  в ИПГВР на София 2014 - 2020г.

                        Други*

* Програма за развитие на велосипедния транспорт; Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси (минерални води) в СО; други извън мерките и приоритетите на плановата стратегия

ОБЩО
(хил. лв.)

Външно публично финансиранеМестно публично финансиране Частно финансиране

ОБЩО



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

 

3. Индикативна финансова таблица без проектите, включени в ИПГВР 
Индикативната финансова рамка без проектите, включени в ИПГВР, възлиза на 5 305 237 
лв. без ДДС.  
 
Разпределението на средствата  е показано на следващата фигура. 

 
 
Най-голям дял от средствата представляват проектите по приоритет 3.1 Развитие и 
обновяване на комуникационно-транспортната и инженерно-техническата 
инфраструктура.  Това е така, поради спецификата, обема и високите стойности на 
работите, свързани с транспортната и инженерно-техническата инфраструктури. 
 
Следващият по дял приоритет е  П 3.2. Прилагане принципите на интегрираното 
планиране за устойчиво и трайно подобряване на селищните среди в общината, 
включващ предвидени инвестиции в зоните извън обхвата на ИПГВР на гр. София. 
По отношение на източниците на финансиране, най-голям дял отново имат средствата от 
европейските фондове – 55%, следвани от публичните средства – 26%. 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

 
 
Ако изключим средствата от европейските фондове и задължителното съфинансиране от 
общинския и централен бюджет, ясно се вижда, че предвидените частни инвестиции и 
привличането на финансови средства от други източници надвишават публичните 
средства от местен и национален бюджет, като съотношението е 8:7. 
 
След направен обстоен анализ на средствата по проекти и проектни идеи, планирани и 
подадени за финансиране през предходния програмен период 2007-2013, на база 
предположението за относително запазване на пропорционалното разпределение на 
средствата в индикативната финансова рамка, бяха направени прогнозни разчети и за 
приоритетите и мерките, по които все още няма подадени за разглеждане и финансиране 
проекти. Предвижда се голяма част от финансирането, заложено в индикативната 
финансова рамка да се разпредели за допълнителни проекти, които няма да бъдат пряка 
отговорност на общинската администрация и бюджет, а за тях ще има предимно частни и 
други източници за финансиране. 
 
Предвижданията за разпределението на индикативната финансова рамка на ОПР 
съответстват на предвидените стратегически цели за развитие, свързани с европейските 
политики и цели за програмен период 2014-2020. 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

 
 
 
Направеното сравнение между средствата, финансирани през програмен период 2007 
– 2013 и предвидените индикативни средства за финансиране на проекти в Столична 
община, заложени за проектиране и изпълнение през програмен период 2014-2020 е 
представено на следващата графика. 
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

По отношение на разпределението на средствата, заложени в индикативната финансова 
рамка за периода 2014-2020, дяловото разпределение по оперативните програми на 
европейските фондове ще бъде прецизирано след окончателното определяне бюджетите 
по новите оперативни програми. 
 
В заключение можем да кажем, че индикативната финансова таблица на плана за развитие 
на Столична община покрива всички приоритети, предвидени за изпълнението на 
стратегическите цели на региона, като дава обобщена и окрупнена рамка на необходимите 
финансови средства за постигане на съответните резултати, заложени в стратегията на 
региона. Подадената индикативна рамка ще послужи при изготвянето на годишните 
бюджети на общинската администрация, както и като основа за привличането на частни 
инициативи, които не са пряка отговорност на общинската администрация, но ще 
допринесат за подобряване на общите показатели на средата и качеството на живот в СО. 
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Общински план за развитие на Столична община 2014 - 2020

/хил. лева/

Общински 
бюджет

Местни 
публични 
фондове

Общ дял 
(%)

Центра-
лен 

бюджет

Общ дял 
(%)

Фондове 
на ЕС

Общ дял 
(%)

Други 
източниц

и

Общ дял 
(%)

Фондове, 
фирми

Общ дял 
(%)

П 1.1.

Стимулиране на връзките между образование-наука-бизнес за
повишаване на конкурентоспособността, иновациите и престижната
заетост 2 637 4 795 3,875% 5 274 2,750% 44 831 23,375% 9 590 5,000% 124 665 65,000% 191 792

П 1.2.
Подпомагане развитието на иновативни производства, предлагащи
привлекателна заетост оползотворяване на творческия потенциал 1 758 3 197 3,875% 3 516 2,750% 29 883 23,372% 5 0,004% 89 503 70,000% 127 862

П 1.3.

Подкрепа за въвеждане на нисковъглеродна икономика във всички
сектори за постигане на устойчив растеж. Повишаване на енергийната
ефективност с 27% до 2020 г. 4 0,307% 8 0,613% 71 5,212% 6 0,438% 1 280 93,431% 1 370

П 2.1.
Подобряване на достъпа до системите на социалния сервиз и
приобщаване на хората в уязвимо положение. 356 906 13 040 64,661% 19 224 3,360% 86 840 15,178% 64 875 11,339% 31 251 5,462% 572 135

П 2.2.

Преквалификация и обучение в съответствие с потребностите на
общината за повишаване на мобилността на работната сила и
достъпността до пазара на труда. 3 273 5 950 3,875% 6 545 2,750% 55 635 23,375% 11 901 5,000% 154 708 65,000% 238 012

П 2.3.

Привличане на частния сектор и НПО в партньорство със Столична
община за насърчаване на толерантността, социалното приобщаване и
борбата с бедността. 1 500 1 500 2,982% 3 000 2,982% 24 000 23,857% 600 0,596% 70 000 69,583% 100 600

П 2.4.
Повишаване на административния и експертен капацитет в
управлението на Столична община. 15 551 73,528% 375 1,773% 4 409 20,848% 815 3,851% 21 150

П 3.1.
Развитие и обновяване на комуникационно-транспортната и инженерно-
техническата инфраструктура 384 522 92 12,878% 275 120 9,212% 2 045 095 68,478% 50 632 1,695% 231 057 7,737% 2 986 517

П 3.2.
Прилагане принципите на интегрираното планиране за устойчиво и
трайно подобряване на селищните среди в общината. 107 275 12,433% 98 312 11,395% 489 702 56,757% 50 632 5,868% 116 877 13,546% 862 799

П 3.3.

Развитие на устойчив туризъм чрез пълноценно използване на
природните и културни ценности на Столична община – минералните
води, лечебен микроклимат, атрактивните ландшафти, културното
наследство 675 8,133% 1 125 13,554% 6 000 72,289% 500 6,024% 8 300

П 3.4.

Създаване на сигурна и безопасна среда чрез адаптиране към
климатичните промени и намаляване на рисковете от природни
бедствия и аварии. 37 600 55,132% 6 600 9,677% 24 000 35,191% 68 200

10 600 8,379% 18300 14,466% 97600 77,154% 126 500
922 302 28 573 437 399 2 908 068 188 240 820 655 5 305 237

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

предвидени средства за проекти извън  бюджета на ИПГВР на София 2014-2020г.

ОБЩО

* Програма за развитие на велосипедния транспорт; Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси (минерални води) в СО; други извън мерките и приоритетите на плановата стратегия

Приоритети и цели на ОПР София 2014-2020

Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно финансиране
ОБЩО

(хил. лв.)

                        Други*



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

 

4. Индикативна таблица с проектни предложения – програма за реализация на 
ОПР 
Тя не третира обектите, одобрени с ИПГВР на София 2014-2020 за основните зони 

за въздействие. Възприето е, че ИПГВР е обособена част от ОПР, която не подлежи на 
повторно одобряване от СОС. В приложената индикативна таблица се съдържат 
ограничен брой проектни предложения, засягащи одобрените основни зони.  

Броят на показателите в таблицата е по-голям от този, изискващ се съобразно 
методиката за ОПР и не всички проектни предложения са изчерпателно описани с 
определени стойности, но този формат дава възможност във времето да се допълват данни 
и да се извеждат по-лесно годишните програми за реализация. 

Броят на проектните предложения е голям, защото нуждите на общината са големи. 
Не всички ще бъдат доведени до пълна реализация в рамките на плановия период. За 
някои ще се стигне до междинен етап на подготовка, като например - до осигуряване на 
устройствена основа, задание и пр. Възможно е прогнозните бюджетни разчети да 
надхвърлят реалния достъп до финансиране, тъй като икономическата ситуация глобално 
е твърде динамична. Поради това  извън най-приоритетните обекти от 
структуроопределящо общинско значение, които са представени в списъчен вид по-
надолу, за всяка календарна година ще се прецизират годишните приоритети в зависимост 
от реалните ресурсни възможности. Актуализирането на ОПР, предвидено съгласно ЗРР, 
ще бъде начинът за коригиране на разчетите в процеса на изпълнение. 

 
Индикативната таблица е представена с всички проектни предложения, подредени 

по стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки. Сортирана по различни 
показатели и илюстрирана с графични материали от ГИС база дани към ОУП на СО, тази 
таблица е обособена в два допълнителни самостоятелни тома.   

В първия от тях са включени: 
• графични схеми, представящи пространствената концепция за развитие към 

ОПР, проектите в допълнителните зони за въздействие на ИПГВР, 
проектните предложения по основни функционални системи; 

• таблици с проектни предложения по райони на СО, комплектовани с по-
подробни схеми за всички проектни предложения за всеки от районите 
Степента на проектната готовност на включените в таблиците предложения 
е маркирана в сигнатурен цвят. Където е било възможно са заложени 
метрични данни по показателите.  

Във втория том са представени по административни райони на СО предложенията 
с висока степен на проектна готовност, които могат да стартират реализация в началото на 
програмния период. 
 

Предвид големината на територията и общия брой на населението на Столична 
община, пространствената концепция към ОПР е изключително важна. Общите схеми 
посочват принципите и приоритетите за пространствено развитие, отчитайки 
предвижданията на приетия ИПГВР с неговите основни и допълнителни зони за 
въздействие, както и стратегически важното развитие на центровата система, определяща 
облика на общината като модерен полицентрично развиващ се град-регион. Във всеки от 
24-те района има заложени мерки и проекти, които засягат население по-голямо от това на 
средна община в страната. Включените графични приложения към плана дават 
възможност да се види териториалното насочване на тези проекти и да се подпомогне 
управлението и прилагането на плана в условия на все по-засилваща децентрализация, 
както и чрез визуализирането да се подпомогне локалната реализация на секторните 
политики.
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ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 

 

V ЧАСТ –  ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 
ОПР,  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА, 
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО И 
ПУБЛИЧНОСТ 
 

При разработване на този раздел са взети под внимание резултатите от прилагане на 
правилата за мониторинг на ОПР 2007 – 2013, както и правилата и индикаторите за 
мониторинг на  приетия ИПГВР на София 2014-2020г. Опитът показва, че колкото по-
сложен и подробен е видът на заложените индикатори, толкова по-трудно се набира 
надеждна и изчерпателна информация за техните стойности. 

 
1. Индикатори за оценка и наблюдение (мониторинг) 

 
Те са неотменна част от ОПР и дават възможност да се наблюдават промените, 

настъпващи в средата в резултат на реализираните проекти в зоните за въздействие.  
ОПР приема индикаторите, дефинирани в одобрения ИПГВР на гр. София, който е 

съставна негова част. Тези индикатори са общоприет и задължителен инструмент на 
интегрираното градско планиране в условия на партньорство, публичност и прозрачност. 
Приетата с ИПГВР система от индикатори (таблица 20 от ИПГВР) по вид индикатори 
покрива всички видове зони за въздействие на ИПГВР, основни и допълнителни, и извън 
това съответства на заложени мерки и проекти в ОПР, които могат да бъдат финансирани 
по различните оперативни програми през следващия програмен период. Целевите 
стойности са валидни по отношение на основните зони за въздействие на ИПГВР. 

Индикаторите са разделени в две групи и отчитат реализираните проекти и 
постигнатите резултати. Първата група индикатори ще отчита параметрите на 
реализираните проекти за обновяване на градската среда, на сградния фонд, на 
комуникационно-транспортната и инженерно-техническата инфраструктура, на социалната 
и културната инфраструктура, на публичните пространства и зелената система, вкл. и на 
обектите за спорт и отдих. Втората група индикатори ще дава възможност да се проследи 
синергичният ефект от реализирането на проектите, който се очаква като резултат от 
синхронизираното им изпълнение, чрез отчитане на повишена посещаемост на обновените 
обекти, намаляване на разходите за енергия и оттам на тези за поддръжка, увеличаване на 
цените на имотите в границите на зоните за въздействие на ИПГВР и в съседните 
територии, подобрената достъпност и безопасност на средата, намалената безработица, 
особено сред младото население и адаптирането към пазара на труда, създадени нови 
работни места, ръст на инвестициите, контингент засегнато население от положителните 
промени и др. 
 

При избора на индикатори за наблюдение и оценка са спазени основните 
изисквания за яснота при формулирането им, възможност за отчитане на промените и 
възможност за осигуряване на достоверна информация, която да позволява 
безпроблемното им прилагане. Те следват предложената тематична структура на 
проектните пакети в определените зони за въздействие, съответстващи на заложените цели 
и приоритети на плана и покриват девет тематични направления, а именно: 

Транспортно-комуникационна инфраструктура; 
Инженерно-техническа инфраструктура; 
Социална инфраструктура – образователна, здравна, социални услуги; 
Културно наследство и културна инфраструктура; 
Обществени и административни сгради; 
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Обитаване и жизнена среда; 
Зелена система и спорт; 
Пешеходни и публични пространства 
Социално - икономическо обновяване. 
 
С оглед реалните възможности за въвеждането и прилагането на системата за 

наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР  и ОПР, предвид наличния 
административен капацитет на Столична община, се предлага  относително ограничен 
набор от индикатори. Системното отчитане на голям брой индикатори е изключително 
сложна задача, поради големината на Столична община, големия брой заложени проекти и 
не на последно място – сложната административна структура с централна общинска 
администрация, 24 районни и много общински фирми и др. структури).  
Събирането и обработката на цялата информация, необходима за измерването и отчитането 
на индикаторите на ИПГВР ще бъде една от задачите на бъдещото звено за неговото 
управление. По подобен начин ще бъдат отчитани индикаторите и за изпълнението на 
ОПР. 

Приетите с ИПГВР индикатори са формулирани така, че измерват промяната в 
съответния продукт или резултат от изпълнението на плана – в абсолютна стойност (брой, 
м, кв.м и т.н.) или относителна стойност (в процент изменение). Базови стойности на така 
формулираните индикатори са неприложими както за ИПГВР, така и за ОПР,  или не могат 
да бъдат дадени към момента. Целевите стойности на индикаторите на ИПГВР са 
определени в диапазон в зависимост от степента на изпълнение на заложените проекти. За 
изчисляване на целевите стойности на индикаторите е приет диапазон 30-100 % от 
заложената с плана индикативна финансова рамка, което да позволи гъвкавост съобразно 
реалните възможности за привличане на финансиране извън бюджета на общината. Към 
момента на изработването на ОПР икономическите параметри на развитие на СО за 
следващите седем години са трудни за прогнозиране, а все още не е окончателно изяснен и 
размерът на финансирането, което ще бъде определено за Столична община по различните 
оперативни програми. Поради това не е възможно да се определи в каква степен ще бъдат 
изпълнени всички проекти, заложени в плана. След определяне на средствата, които ще 
бъдат заделени за общината по оперативните програми в следващия програмен период 
може да се направи допълнително прецизиране на целевите стойности на индикаторите. 

Резултатите от прилагането на системата индикатори ще дадат необходимата яснота 
и обективна основа за известни оптимизации и корекции в заложените стратегически цели 
и в политиките на общината при актуализиране на ОПР, така че планът да може да 
постигне търсения синергичен ефект от реализация на проектите. 

 
 

 
 
 
 

 170 



ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г. 
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НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 
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Специфична цел 1.1       
Специфична цел 1.1       

Приоритет 2 
 

      

Специфична цел 2.1       
………       
……….       

 
 
 
 

 ОБЩИ ИНДИКАТОРИ В ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 
Тематична област Мерна единица Описание на индикатора 

Производствени инвестиции 
 брой предприятия Брой предприятия, получили 

безвъзмездна финансова помощ 
 брой предприятия Брой предприятия, получили 

безвъзмездна финансова помощ 
 брой предприятия Брой предприятия, получили 

нефинансова помощ 
 брой предприятия Брой подпомогнати нови 

предприятия 
 Евро / лв. Частни инвестиции за 

съфинансиране на публична 
финансова и нефинансова помощ за 
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МСП 
 брой работни места Брой работни места, създадени в 

подпомагани предприятия 
Туризъм брой посещения Брой посещения на подпомаганите 

туристически атракции 
НИРД, иновации 

 брой лица, 
брой работни 
места/позиции на 
пълен работен ден 

Численост на персонала/ 
изследователите, работещи в 
новопостроена или оборудвана 
инфраструктура за научно-
изследователска и развойна дейност, 
в т.ч. брой на работните места 
(позиции) на пълен работен ден 

 брой предприятия Брой предприятия, които си 
сътрудничат с подпомагани 
изследователски институти/ звена 

 евро Частни инвестиции за 
съфинансиране/ подкрепа на 
публична помощ за иновационни 
или научно-изследователски и 
развойни проекти  

 брой предприятия Брой предприятия въвели нови за 
пазара или значително подобрени 
продукти в резултат на 
иновационни или научно- 
изследователски и развойни проекти 

 брой предприятия Брой предприятия въвели нови за 
фирмите или значително подобрени 
продукти в резултат на иновационни 
или научно-изследователски и 
развойни проекти 

Базова инфраструктура 
ИКТ инфраструктура брой лица/ процент Брой лица/ дял от населението с 

осигурен широколентов достъп (със 
скорост поне 30 Mbps) 

Транспорт   
Ж.п. транспорт км Обща дължина на новопостроени 

ж.п. линии  
 

  В т.ч. от Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) 

 км Обща дължина на реконструирани 
или подобрени 
ж.п. линии  
 

  В т.ч. от Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) 

Пътища  км Обща дължина на новопостроени 
пътища 

  В т.ч. от Трансевропейската 
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транспортна мрежа (TEN-T) 
 км Обща дължина на реконструирани 

или подобрени 
пътища 

  В т.ч. от Трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) 

Енергия и климатични промени 
ВЕИ MW Допълнителни мощности за 

производство на  ъзобновяема 
енергия 

Енергийна ефективност брой домакинства Брой домакинства с подобрено 
енергийно  потребление 

 kWh/година Намаление на енергийното 
потребление в  обществени сгради 

  Брой потребители допълнително 
включени към  интелигентни 
енергийни мрежи 

Намаляване на 
парниковите газове 

еквивалент тон CO2 Прогнозирано намаление на 
парниковите газове в еквивалент 
тона CO2 

Социална инфраструктура 
Образование и грижи за 
децата 

брой места Капацитет на подпомаганите 
образователни услуги и грижи за 
децата 

Здравеопазване брой лица Капацитет на подпомаганите 
здравни услуги 

Жилищен фонд брой домакинства Брой домакинства, ползващи се от 
подобрени жилищни условия 

Културно наследство брой посещения Брой посещения на подпомаганите 
културни обекти 

Околна среда 
Твърди отпадъци тон Допълнителен капацитет за 

рециклиране на отпадъците 
Водоснабдяване брой лица/ процент Допълнителен брой лица/ дял от 

населението с подобрено 
водоснабдяване 

 куб. м Намаление на загубите на вода във  
водоснабдителната мрежа 

Третиране на отпадъчни 
води 

еквивалент 
население (жители) 

Допълнителен брой население 
(жители) с  одобрено третиране на 
отпадъчните води 

Превенция и управление 
на 
риска 

брой лица Население, ползващо се от мерки за 
защита от наводнения 

 брой лица Население, ползващо се от мерки за 
защита от пожари и други мерки за 
превенция на риска 

Рекултивация на земята хектар Обща площ на рекултивираните 
терени 

Изолиране на почвите хектар Промяна на земните площи с 
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изолирани почви в резултат на мерки 
за развитие 

Биоразнообразие хектар Площ на естествените 
местообитания с подобрен статус 

Градско развитие 
 брой жители Население, живеещо на територии 

със стратегии за 
интегрирано градско развитие 

 кв. м Нови публични пространства в 
градските зони 

 кв. м Нови обществени или търговски 
сгради в градските зони 

 кв. м Нова жилищна площ в градските 
зони 

Градски транспорт брой пътувания Увеличение на пътуванията чрез 
използване на подпомагани услуги 
на градския транспорт 

Пазар на труда и обучения 
 брой лица Участие в инициативи за 

трансгранична трудова 
мобилност 

 брой лица Участие в съвместни инициативи за 
местна заетост и професионално 
обучение (вкл. квалификация и 
преквалификация) 

 брой лица Участие в проекти за насърчаване на 
равенството 
между половете, равните 
възможности и  социалното 
включване с трансграничен характер 

 брой лица Участие в образователни и 
обучителни схеми за 
подпомагане на младежката заетост, 
възможностите за образование и 
особено висше и 
професионално образование 

Институционален и административен капацитет 
 брой проекти Брой проекти, насърчаващи правно-

нормативното и административното 
сътрудничество и сътрудничеството 
между гражданите и институциите 

 брой проекти Брой разработени и изпълнени 
проекти,  подпомагащи реализацията 
на макро-регионални (вкл. за водни 
басейни) стратегии 

 брой проекти Брой проекти за междурегионално 
сътрудничество, повишаващи 
ефективността на политиката на 
сближаване 

 брой проекти Брой проекти за транснационално 
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сътрудничество, повишаващи 
ефективността на политиката на 
сближаване 
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(таблица 20 )  Индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР на Столична община 2014‐2020г. 

 
 

Тематични 
направления 

Индикатори 

Индикатори за продукт Мерна 
единица 

Целева 
стойност Индикатори за резултат Мерна 

единица 
Целева 
стойност 

 
Транспортно- 
комуникационна 
инфраструктура 

Изградени, рехабилитирани и
реконструирани улични мрежи Километри 30 - 90 Ръст на пътникопотока в 

подпомогнатия градски транспорт 
% 

 
20-40 

Изградена мрежа на градски транспорт 
с нови маршрути до необслужени 
територии 

Километри 10 - 30 

Обновена инфраструктура на градския
транспорт – контактна мрежа, подо- 
бряване на спирки, бази за ремонт и др.

Километри, 
брой 15 - 50 

Изградени велоалеи и паркинги за
велосипеди Километри 30 - 100 Ръст на използващите велосипеди за

ежедневни пътувания % 
 

50-100 
Изградени обществени паркинги 
встрани от главни улици 

бр. места за 
паркиране 

1 500- 
4 500 

   
 

Инженерно- 
техническа 
инфраструктура 

Изградени, рехабилитирани и
реконструирани ВиК мрежи Километри 30 - 90 Жители, ползващи подобрената 

инфраструктура 
Брой  

40 000 - 
120 000 Въведено енергоспестяващо улично

осветление Километри 30 - 90 
 

Социална 
инфраструктура: 
Образователна, 
Здравна; 
Социални услуги 

Изградени и оборудвани сгради/ обекти 
на социалната инфраструктура 

Брой сгради/ 
обекти 5-10 Лица от целевата група, засегнати от 

подобрената социална инфраструктура 
Брой 120 000- 

240 000 

РЗП /кв.м/ 13 500 – 
27 000 % 

 
50 - 100 

Брой места 1000-2000 

Обновени, оборудване и въведени 
мерки за енергийна ефективност в 
сгради/обекти на социалната 
инфраструктура 

Брой сгради/
обекти 50-100 Намаляване на потреблението на 

първична и крайна енергия от сгради на 
социалната инфраструктура 

% kWh/ 
годишно 

 
20-30 

РЗП /кв.м/ 165 000 – 
300 000 

Брой места 
/капацитет

10 000 - 
20 000 
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Културно 
наследство и 
културна 
инфраструктура 

 
Изградени и обновени, оборудване и 
въведени мерки за енергийна 
ефективност в сгради/обекти на 
културната инфраструктура 

Брой сгради/ 
обекти 9-27 Ръст на посещенията на 

подпомогнатите културни обекти % 
 

10-20 

РЗП /кв.м/ 
16 000 – 
54 000 

Намаляване на потреблението на
първична и крайна енергия от сгради на 
културната инфраструктура

% kWh/ 
годишно 

 
20-30 

Реставрирани, консервирани и
експонирани археологически обекти и 
културни паметници

Брой обекти 10-30 Ръст на посещенията на 
подпомогнатите туристически обекти % 

 
30-50 

 
Административни и 
обществени сгради 

Обновени административни сгради на
държавната и общинската 
администрация, вкл. преминали в по- 
горен клас на енергопотребление 

Брой сгради 10-30 Намаляване потреблението на крайна и
първична енергия от административни 
сгради на държавната и общинска 
администрация 

% kWh/ 
годишно 

 
20-30 

РЗП /кв.м/ 60 000- 
180 000 

 
Обитаване и 
жизнена среда 

 
Обновени многофамилни жилищни 
сгради 

Брой
жилища

6 500 - 
20 000 

Намаляване потреблението на крайна и 
първична енергия от административни 
сгради на държавната и общинска 
администрация 

% kWh/ 
годишно 

 
30-40 

РЗП /кв.м/ 500 000 -
1 500 000 

Обновени междублокови пространства Ха 6 - 18 Увеличение на цените на недвижимите 
имоти в близост до обновените 
територии 

% 
 

5-10 
Изградени детски площадки Брой 20-60 

 
Зелена система и 
спорт 

Изградени и обновени територии за
обществен отдих – паркове, градини, 
зелени площи

Ха 200 - 600 
 
Увеличение на цените на недвижимите 
имоти в близост до обновените 
територии 

% 
 

5-10 

Изградени и обновени спортни
площадки Брой 4-12 

 
Изградени, обновени, оборудвани и 
внедрени мерки за енергийна 
ефективност в сгради/ обекти на 
спортната инфраструктура 

Брой сгради/ 
обекти 

5-15 Ръст на посещенията в подпомогнатите 
спортни обекти Брой 

 
15-50 

Намаляване на потреблението на
първична и крайна енергия от сгради на 
спортната инфраструктура

% kWh/ 
годишно

 
20-30 

Пешеходни и
публични 
пространства 

 

Изградени и обновени пешеходни алеи 
и тротоари, пешеходни зони Ха 8 - 24 

Увеличение на цените на недвижимите
имоти в близост до обновените 
територии 

% 
 

5-10 
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Програми за 
социално- 
икономическо 
обновяване 

Програми за квалификация и 
преквалификация на младежи и групи в 
неравностойно положение 

Брой 4-8 Обхванато население в целевите групи 
за квалификация и преквалификация Брой 

 
2300-2700 

Брой млади хора, включени в
стажантски програми за чиракуване, 
стажуване, подобряване на 
квалификацията

Брой 200-1000  
Намаляване на безработицата сред 
целевите групи 

% 
 

2-5 

 
Програми насочени към интеграция на 
групи в неравностойно социално 
положение 

Брой 4-15 
Брой и относителен дял на населението,
включено в инициативите, насочени 
към интеграция на групи в 
неравностойно социално положение 

Брой 
 
% 

 
2100-3500 

 
45-65 

Подпомогнати приложни научни
изследвания, съвместно проведени с 
бизнеса, университетите и 
администрацията

Брой 5-15 Брой НИРД проекти, подкрепени до 
пазарна фаза 

Брой 
 

10-20 

Привлечени фирми в технологичния
парк Брой 15-25 Реализирали се фирми за 5 годишен 

период след извършените обучения % 
 

70 

Увеличение на наетите лица в
иновативни фирми, подкрепени в 
зоната с потенциал за икономическо 
развитие 

Брой 1000-2500 Нарастване на производствения 
капацитет в подкрепените предприятия 

% 
 

15 
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2. Мониторингът - съставен елемент при реализирането на публични 
политики 

Процесът на изпълнение на публичните политики и програми, отразени в 
стратегически планови документи,  включва оценка и мониторинг като инструменти на 
доброто и прозрачно управление. Оценката представлява съотнасяне към определени 
критерии на постигнатите резултати, въздействието им и потребностите, към които са 
насочени и се базира на целево събрана и анализирана информация.  
 Мониторингът е систематично събиране и анализ на информация за даден процес. 
Той регистрира напредъка и отчита качеството на процеса, сравнява планираното с 
достигнатото, без да оказва натиск върху средата. С това мониторингът се различава от 
контрола. Мониторингът и оценката на публични политики и програми са свързани с 
прилагането на принципите: прозрачност; отчетност; отговорност на управлението; 
подобряване качеството на изпълнението; повишаване на заинтересоваността и 
интензифициране на участието; осигуряване съгласуваност, ефективност, ефикасност и 
рационалност на политиките. 

За да бъде ефективен, мониторингът е интензивен и непрекъснат елемент на 
процеса на управление на програми и проекти, в резултат на който систематично се 
изготвят периодични отчети с констатации, оценки, заключения и препоръки относно 
постигнатия напредък и ползите, които следва да се очакват от прилагането. Така въз 
основа на непрекъснат поток от информация се подпомага процесът на вземане на 
решения и разработването на мерки и инструменти за по-нататъшно развитие на 
съответната политика и детайлизацията й в други секторни оперативни документи. 
Осъществяването на мониторинг на публични политики изисква разработването на 
системи за ефективно събиране на данни и анализ, както и създаване на система от 
критерии и индикатори, чрез които да бъде оценено и съблюдавано изпълнението на 
политиките. Мониторингът в неговите разновидности бива: вътрешен, външен, смесен.  

 
Към момента в Столична община са налични разписани правила и процедури за 

осъществяване на мониторинг по изпълнението на по-голяма част от прилаганите местни 
политики, които са разписани в действащите стратегически документи.  Констатира се, 
обаче, липса на систематична регулярна публична информация за постигнатите резултати 
с количествени и качествени стойности на подходящи стандартизирани индикатори, на 
база изходна величина и достигнати стойности при реализация на съответните политики.  

Един сериозен проблем в това отношение е ограничеността на данните, набирани 
регулярно от териториалното бюро на НСИ, които в добрия случай са агрегирани по 
райони и / или населени места. Няма данни за различните характеристики на населението 
на териториални нива, по-ниски от административен район. Тежък е проблемът с данните 
от икономическо естество, тъй като от статистиката не се отчита реалното 
местоположението на прилагане на дейностите и териториалното разпределение на 
работните места, а само седалището на фирмите, в най-добрия случай с техните офиси. За 
Столична община това не дава необходимата база за достатъчно обективни 
пространствени анализи, тъй като райони като Сердика, например, съдържат 
териториални части със съвършено разнородни характеристики. По тази причина за новия 
програмен период е препоръчително общинската управа да се договори с НСИ относно 
следене на статистическите данни в по-голяма дълбочина и на база по-малки 
териториални единици. 

Другият сериозен проблем е недостатъчно добре работещият механизъм на 
регулярно предоставяне на  данни от структурите на самата община. Механизмите за 
набиране на информация за нуждите на мониторинга от вътрешните структури на 
общината са представени като елемент на системата на управление на ОПР. 

Задължително условие за успешната реализация на общинския план за развитие е 
неговата способност за адаптация към промените през следващите седем години. 
Основните задачи пред системата са информационното обезпечаване, приложението на 
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системата от индикатори на ОПР, пълноценната координация и взаимодействие на 
участващите структури и успешното публично представяне на резултатите от 
наблюдението.  

 
 

3. Управление и контрол на реализацията на ОПР  
ОПР предлага следния алгоритъм :   
Управление и контрол на реализацията на ОПР осъществяват ресорните 

заместник-кметове чрез подчинените им структури, а координирането на тяхната дейност 
става чрез регулярен месечен специализиран съвет при кмета. Ефективен контрол по 
изпълнението не може да бъде осъществяван от неадминистративна структура. 

Управлението на реализацията на ИПГВР е предмет на дейността на Изнесеното 
звено – „Дирекция програми, проекти и инвестиционни политики”, съгласно решението на  
СОС. 

Мониторингът, изработването на годишни отчети за реализацията на ОПР и 
ИПГВР и актуализирането на ОПР могат да бъдат  отговорност на  ОП „Софпроект ОГП”, 
както е предвидено и в ОПР 2007 – 2013г. За целта предприятието ще трябва да се 
допълни с новосъздадено целево вътрешно аналитично звено при респективно увеличен 
щат и бюджет и променени вътрешни правила за работа на предприятието. Вътрешното 
аналитично звено ще включва общо около 5 бр. специалисти - урбанисти, регионалисти, 
икономисти и специалисти по компютърна обработка в  ГИС - за интегриране с  ГИС 
базираната  информационната система на ОУП и устойчива поддръжка на базите данни 
във времето.  

 
Набиране на информация за мониторинга: 
 
Във всички структури на Столична община се осъществява системен мониторинг 

на изпълнението на поставените задачи във връзка с изпълнението на ОПР. Всеки 
директор следва да предоставя на ресорния заместник кмет  или началник на съответното 
Направление два пъти годишно (към средата на месец  февруари и към средата на юли) 
подробен отчет по индикатори за изпълнението на ОПР в неговата регламентирана сфера 
на дейност. Тези отчети за полугодията се предоставят на кмета, председателя на СОС и 
директора на ОП „Софпроект ОГП” в срок не по-късно от 14 дена след посочените по-
горе дати, т.е. до края на м. февруари и след това -  до края на м.юли на същата 
календарна година, чрез имейл и на хартия със съответна заверка. 

Районните кметове предават своите отчети, към същите дати и също чрез имейл и 
на хартия със съответна заверка,  директно на кмета, председателя на СОС и директора на 
ОП „Софпроект ОГП”. 

Обобщените годишни доклади за изпълнение на ОПР  се изработват и предават от 
ОП „Софпроект ОГП” на Главния архитект  и Кмета най късно до средата на април. 
Кметът представя пред СОС тези доклади за одобряване. Годишните доклади за 
изпълнение на ОПР ще се публикуват  на интернет страница на общината след тяхното 
приемане от СОС, но не по-късно от края на м. юни на следващата отчетния период  
календарна година. 

Предложената схема за разпределяне на отговорностите по управление, 
мониторинг и контрол на изпълнението на ОПР следва да залегне в Устройствения 
правилник за  организацията и дейността на Столичната общинска администрация, поради 
факта, че един планов период за ОПР се свързва с поне два различни мандата на органите 
за управление на общината, а създаденият ред трябва да има устойчивост във времето. 

 
 

4. Участие на обществеността в процесите на мониторинг и контрол на 
реализацията на ОПР  
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Правила и насоки в това отношение са дадени в самостоятелна разработка – 
приложение. Там са анализирани правилата и механизмите за „външен” мониторинг и 
контрол от структурите на гражданското общество в Столична община. Препоръките за 
новия планов период са: 

- постигане на по-добра видимост от документиране на гражданското участие  
- обогатяване и регламентиране на начините на включване, качеството и 

представителността на това участие, за да бъде принос, а не провокация или само 
присъствие.  

- да се разработи унифициран алгоритъм за гражданско участие, който да се прилага 
не само за устройственото, но и за стратегическото планиране.  
Като цяло, общинската администрация работи във всяко направление с 

гражданските организации. Взаимодействието се осъществява чрез организиране на 
обществени форуми; публикуване на информация в интернет и масмедиите; уведомяване 
чрез информационни табла; разработват се проектни дейности.  

Взаимодействието между местната власт (СОС) и гражданското общество е 
регламентирано в Наредба за обществените обсъждани и, Правилниците за работа на 
общинските структури. Като цяло взаимодействието на СОС с гражданските организации 
е добро, като тенденцията е то да се надгражда и засилва с течение на времето. 

Гражданските организации, работещи на територията на Столична община имат 
по-големи възможности и опит от тези в другите общини в страната. Представителите на 
граждански структури виждат своята мисия по отношение на взаимодействието с 
общинската администрация и местната власт, главно в сътрудничеството по отношение на 
изпълнението на проекти или в исканията на организациите за партньорство, подкрепа 
и/или съ-финансиране. В обобщен план, заявката на отделните участници в тези процеси 
досега за тяхната визия в сътрудничеството за планиране и изпълнение на политики и 
инициативи, финансирани с публични средства, създава представата, че целта не е толкова 
по-доброто управление, а изпълнението на общи проекти или в конкретни случаи 
решаването на проблеми. Този извод се отнася до всички страни в сътрудничеството. 

За преодоляване на някои от дефицитите в процеса освен засиленото участие на 
неинституционални и граждански структури, прозрачност и документиране на процесите, 
въвеждането на независими модератори в процеса на планирането, мониторинга и 
оценката би могло да подпомогне подобряването на качеството и ефективността и да 
допринесе за равнопоставеност на различните участници.  
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Приложения: 
 
А. СПИСЪК НА СЕКТОРНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ КЪМ ОПР 2014-2020 
 
1. ИПГВР на гр. София 2014-2020 

Планът е разработен и влязъл в сила през 2013г. в обхват на трите основни зони за 
въздействие; допълнителните зони за въздействие, приети като териториален обхват от 
СОС, са предмет на общата част на ОПР; 
2. Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на СО по части ВиК и 
корекции на речните корита за периода 2008 – 2020г. 

Главна цел - изграждане на модерна техническа инфраструктура на територията на 
Столична община, включваща елементите водоснабдяване, канализация и корекция на 
речни корита, с цел постигане на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда. 
3. План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столичната община 
2012-2020г. 

Главна цел - на основата на инвентаризация по базова линия за 2007 г. и оценка на нивото 
на емисиите от различните източници, в съответствие с Конвента на кметовете, както и с 
националната и общинска политика, на Столична община да бъдат предложени 
структурирани дейности и мерки за намаляване на емисиите на СО2 с най-малко 20% до 
2020 г. в град София, с цел опазване на околната среда и постигане на по-добра 
енергийната ефективност. 
4. Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2020 

Визия: София се развива устойчиво като иновативен и творчески град на възможностите, 
платформа за активно участие на гражданите в съвременния културен живот и 
пълноценното им взаимодействие с културното наследство. София е трамплин за 
професионално развитие в областта на културата и изкуствата, притегателен център за 
изява на млади творци. София е активен участник в международния културен обмен; тя е 
средище на култури и място за споделено преживяване. 
Стратегията поставя няколко основни цели: 
да утвърди София като древен, модерен и космополитен град; да гарантира повишаване на 
участието на гражданите в културните дейности и на потреблението на културни 
продукти и услуги; да позиционира София в европейския и световен културен календар 
като привлекателна културна дестинация; да съдейства за подобряване качеството на 
живот на жителите и гостите на София. 
5. Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град 
София (2011 – 2015 г.) 
Тази стратегия е основана на визията на Столична община за ефективна, качествена и 
достъпна подкрепа за лица в риск от социално изключване, която осигурява пълноценна 
лична и професионална реализация в обществото. 
 
6. Стратегия за изграждане на интегрирана информационна система на 
Столична община (ИИССО) 2009 - 2014 г. 
 
Основните цели, които се постигат с изграждането на ИИССО покриват аспектите по 
унификация, управление и контрол на процесите в общината, осигуряване на качество на 
извършваната дейност и достоверност на данните, както и улесняване на достъпа до 
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външните и вътрешните услуги, които общината предлага. Представени в еволюционен 
план, при поетапно развитие и съпътстваща интеграция с минимална зависимост при 
изграждане на отделните компоненти, посочените цели са основата на бъдещото е-
обслужване и е-управление на Столична община. 
 
7. Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта – 2012 - 2020 г. 
 
Целта на стратегията е създаване на условия за реализиране на устойчива и ефективна 
местна политика в областта на физическото възпитание и спорт, включване на всички 
заинтересовани страни в осъществяването й, както и създаването на механизъм за 
проследяване на резултати и очаквания. 
 
8. Програма за управление на околната среда на СО 2010-2020 
 
Опазването на околната среда на Столична община се основава на постоянни мерки за 
възпитаването и дълбокото убеждение на жителите на града в необходимостта да живеят в 
чиста европейска столица, със запазена древна архитектура, уникални природни 
дадености и биоразнообразие и набелязва действия за постигане на тези цели. 
 
9. Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична 
община 
 
На жителите на столицата да се осигурят европейски стандарти при предоставяне на 
услугите, свързани с обезвреждане и оползотворяване на твърдите битови отпадъци, при 
възможно по-ниски разходи за населението. 
 
10. Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси 
(минерални води) на територията на Столична община (2001г., актуализирана 
2011г.) – санкционирана с ОУП на СО. 
 
11. Проект за интегриран столичен градски транспорт и Програма за развитие на 
обществен градски транспорт 2012-2015 
 
12. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 
2008-2015 г. 
 
13. Задание за Стратегия и План за действие за развитие на София като 
туристическа дестинация 2014-2020 г. (в процес на изработване) 

 

 183 


	ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
	І  ЧАСТ – АНАЛИЗ
	1. Стратегически фактори и условия за развитие на град София в перспектива до 2020 г.
	2.  Демографско развитие
	2.1. Обща характеристика
	2.2. Естествено и механично движение на населението
	2.3. Възрастова структура и прогнозен брой на населението
	2.4. Образователна структура на населението
	2.5. Семейна и домакинска структура на населението
	2.6. Етно – демографска структура на населението
	2.7. Икономическа активност на населението
	2.8. Ежедневни трудови и ученически пътувания към районите и населените места в столична община.
	2.9.   Административен статут на населението

	3. Икономическо развитие и оценка на икономическата  активност по функционално-пространствени системи
	3.1. Обща характеристика на икономическото развитие
	3.2. Икономическо развитие по сектори и отрасли
	3.3. Туризъм
	3.4. Социален сервиз и социална инфраструктура
	3.5. Културно наследство
	3.6. Околна среда
	3.7. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда
	3.8. Жилищен сектор
	3.9. Обществени центрове и публични пространства
	3.10. Производствени зони
	3.11.  Комуникационно-транспортна инфраструктура
	3.12. Инженерно-техническа инфраструктура
	3.13. Анализ на капиталовите разходи на Столична община 2011 – 2016г.
	3.13.1. Въведение
	3.13.2. Капиталови разходи на Столична община 2011 – 2013 год.
	3.13.3. Прогноза за Капиталовите разходи на Столична община 2014 – 2016 год.
	3.13.4. Капиталови разходи 2011 – 2016 год.
	3.13.5. Предварителен анализ на възможните финансови източници


	4. SWOT анализ

	ІІ  ЧАСТ  - ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 2007-2013 Г.12F  – ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
	1. Приоритетните инвестиционни проекти в общината в изпълнение на ОПР 2007 – 2013 и тяхното състояние
	2. Оценка на изпълнението на ОПР
	2.1. Оценка на резултатите от изпълнението
	2.2. Оценка на степента на постигане на целите
	2.3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
	2.4. Оценка на стратегията на ОПР
	2.5. Оценка на промените в социално-икономическите тенденции
	2.6. Оценка на промените в политиките за развитие на всички нива
	2.7. Оценка на координацията на ОПР

	3. Изводи и препоръки към новия план, формулирани в Последващата оценка на ОПР 2007-2013г.
	IIІ  ЧАСТ  - ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014- 2020
	ІV ЧАСТ – ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА,  ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ; СПИСЪК С ПРЕДЛОЖЕНИ ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ
	1. Индикативна финансова рамка
	2. Индикативна финансова таблица с включен одобрен бюджет на ИПГВР
	3. Индикативна финансова таблица без проектите, включени в ИПГВР
	4. Индикативна таблица с проектни предложения – програма за реализация на ОПР
	V ЧАСТ –  ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОПР,  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА, ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ПУБЛИЧНОСТ
	Приложения:

