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Анализ на зони на пешеходна достъпност до проектните 

спирки на метрото 
 
Основна цел 
Основна цел на анализа на пешеходна достъпност, в настоящата разработка, е 
да подпомогне определянето на обхвата и размера на зоната на пряко обслужване 
на проектните метростанции от разклоненията на Първи метродиаметър и 
Трети метродиаметър (МЛ1 и МЛ3). 
 
Методология 

Създаването на зони на пешеходна достъпност зависи от множество критерии, 
които се обединяват в изследване чрез мрежови анализ в ГИС среда. Едно от 
първите и важни неща за създаване на зоните на пешеходна достъпност е 
определянето на радиуси на обслужване. Радиусът на обслужване (в случая 
наричан зона на пешеходна достъпност) на една метростанция зависи от 
средната скорост на придвижване на пешеходците, от физическите и 
психологическите фактори за промяна на избора на маршрут, навиците на 
придвижване на населението, както и навиците на семействата.  

За целта на анализите се възприема, че средната скорост на придвижване на 
пешеходци е 4 км/ч (на база на проучвания за средната скорост за движение на 
хората и възможността от физически и психологически бариери в градската 
среда).  
 
Анализ на пешеходна достъпност до проектните разклонения на Първи и Трети 
метродиаметри 
 
Анализът на пешеходна достъпност (Графични приложения – схеми от 1, 2, 3, 4) 
до метростанции, като част от разклонението на Трети метродиаметър и 
Първи метродиаметър,е направен на база радиуси на пешеходна достъпност от 
800 и 1000 м, което се равнява на 12 и 14 минути ходене пеша. Пешеходната 
мрежа, върху която се прави анализа, е изработена от екипа на Визия за София и 
е актуална към Април 2019 г.  

При тестово пускане на мрежовия анализ за всички проектни метростанции, в 
обхвата на изследването, става ясно, че има нужда от разграничаване на зоните, 
в зависимост от местоположението и устройствените специфики на зоните, 
одобрени по ОУП. Така се обособяват две основни зони, които имат различни 
входни критерии и параметри при пространствения анализ в ГИС среда. Това се 
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налага поради различната устройствена среда и функционални специфики, в 
която се намират проектните метро линии и метростанции. 
 
В зона 1 при Слатина/Гео Милев/ Цариградско шосе и Младост 1 (схема 1), като 
разклонение от Трети метродиаметър, се създават критерии за анализ на вече 
обособена предимно жилищна среда. В базата данни за анализа се входират 
съществуващата улична мрежа с нейните тротоари, алейна мрежа, подлези, 
надлези и възможностите за наземно пешеходно преминаване, както и подробни 
данни за състоянието на мрежата и средната скорост на придвижване. Това се 
налага поради факта, че зоната е с равномерна гъстота на обитаване и 
обслужване с комуникационно-транспортни връзки. Изключение прави зоната 
между бул. Професор Цветан Лазаров, бул. Асен Йорданов и бул. Цариградско шосе, 
където територията е предимно производствена и към момента няма 
достатъчно развити пешеходни връзки. Въпреки това, мрежовия анализ в тази 
зона показва сравнително равномерна мрежа и осигурена пешеходна достъпност 
в обхвата на 800 и 1000 м, което се равнява на 12 и 14 минути.  
 
Обхватът на прецизиран анализ (схема 2) следва да бъде определен на база на 
пешеходната достъпност и функционалното зониране на съществуващите 
структури. Изследването показва, че в обхвата на изследване на активното 
влияние на метро спирките следва да бъде по установени граници на квартали и 
функционални зони. 
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схема 1: Зони на пешеходна достъпност по урегулирани трасета до 
разклонението на Трети метродиаметър 
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Схема 2: Зона на пряко обслужване на новите метростанции за разклонението на 
Трети метродиаметър 
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В зона 2 при Околовръстен път/ Симеоновски лифт (схема 3), като разклонение от 
Първи метродиаметър, се създават критерии за анализ на динамична среда с 
функционално разнообразни зони. В базата данни за анализа се входират 
съществуващата и одобрена проектна улични мрежи със съответните 
тротоари, алейна мрежа, подлези, надлези и възможностите за наземно 
пешеходно преминаване, както и подробни данни за състоянието на мрежата и 
средната скорост на придвижване. Това е важно поради факта, че зоната е 
процес на развитие, както инфраструктурно така и функционално. Към момента 
северно от Околовръстния път се намират няколко жилищни квартала, а южно 
от от него се намира смесена функционална зона, в която има съществуващи и 
предвидени множество от жилищни, обществени и бизнес зони. Анализът 
оценява достъпността до зоната само по съществуващите и регулационно 
одобрените улици в съответните квартали, в които съответно са изградени и 
използваеми части от тротоарите и алейната мрежа или са в процес на 
реализация и не са частна собственост. Съществуват частни затворени 
комплекси на територията на обхвата от зона 2, достъпът до които е 
рестриктиран. В тях не е правен подробен анализ на алейната мрежа и не могат 
да бъдат използвани като част от мрежата за пешеходно преминаване. 
Анализът дава основа за прецизиране на зоната на активно влияние, вземайки в 
предвид урегулирани територии с предстояща реализация. Това може да даде 
ориентировъчна прогноза за пешеходната достъпност в краткосрочен план, 
тъй като все още има терени с неизяснен характер (от затворен тип или с 
публична комуникационно-транспортна среда). Графиката от изследването 
показва мрежата на пешеходна достъпност, в обхвата на 800 и 1000 м, което се 
равнява на 12 и 14 минути ходене пеша, при реализиране на одобрените и вече 
започнати мероприятия за изграждане на градската среда. 
 
Обхватът на прецизиран анализ (схема 4) следва да бъде определен на база на 
пешеходната достъпност и функционалното зониране на проектните 
структури.  
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схема 3: Зони на пешеходна достъпност по урегулирани трасета до 
разклонението на Първи метродиаметър 
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схема 4: Зона на пряко обслужване на новите метростанции за разклонението на 
Първи метродиаметър 
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Анализ на пешеходна достъпност до масов градски транспорт 
Анализът на пешеходна достъпност до МГТ е разделен на две части, спрямо 
двете зони на настоящото изследване.  
 
В зона 1 при Слатина/Гео Милев/ Цариградско шосе и Младост 1 (схема 5) се 
наблюдава насищане на градски транспорт предимно по бул. Шипченски проход и 
бул. Цариградско шосе.  
 
В зона 2 при Околовръстен път/ Симеоновски лифт (схема 6) наблюдава насищане 
на градски транспорт предимно по булевардите, част от жк. Младост 3 и жк. 
Младост 4. Това показва липса на достъпност до масовия градски транспорт в 
по-голяма част от територията. Осигуряването на метро линия в тази част на 
града ще подобри връзки с МГТ, като довеждащ, пешеходните връзки и ще 
създаде предпоставка за реализиране на нови такива.  
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схема 5: Зони на пешеходна достъпност до МГТ, в обхвата на Трети 
метродиаметър 
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схема 6: Зони на пешеходна достъпност до МГТ, в обхвата на първи 
метродиаметър 
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Изводи 
Критичният анализ на пешеходната достъпност до проектните 
метростанции от разклоненията на Първи метродиаметър и Трети 
метродиаметър (МЛ1 и МЛ3) подпомага да се определи зоната на пряко 
обслужване и подробно да се анализира зоната на активно влияние на метро 
спирките. Това е важен и целенасочен подход, който стъпва на данни и реални 
критерии, извлечени от потенциалните потребители на метрото.  
 
 
 
 
 
 


