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Оценка на потенциала за ново строителство, нови жители и 
нови работещи в зоните на непосредствено влияние на 

бъдещото разширение на метрополитена 

 

1. ЦЕЛ, ОБОСНОВКА И ПОДХОД НА ПРОУЧВАНЕТО 

 Със свое Решение № 104/28.02.2019г. Столичният общински съвет (СОС) 
разреши изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на 
Столична община (ИОУП на СО) – част „Комуникационно-транспортна система–
масов градски релсов транспорт“ – за разширение на линиите на „Софийски 
метрополитен“ без изменение на преобладаващото предназначение на 
териториите.  

 Предвиденото изменение включва: 

 Продължение на „Първи метродиаметър” от станция „Бизнес Парк“ по 
протежение на Околовръстен път в западна посока до бул. „Климент Охридски“ 
с 2 нови метростанции, разположени на: 
- Околовръстен път в Младост 4 – Камбаните, 
- кръстовище на Околовръстен път с бул. „Климент Охридски“; 

 Разклонение на „Трети метродиаметър“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ по 
ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел 
на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ със 6 нови 
метростанции, разположени на: 
- кръстовище на бул.“Ситняково“ с ул.“Гео Милев“, 
- кръстовище на ул.“Гео Милев“ с ул.“Николай Коперник“, 
- кръстовище на ул.“Гео Милев“ с ул.“Иван Димитров – Куклата“ и 

ул.“Слатинска“, 
- кръстовище на бул.“Шипченски проход“ с бул.“Асен Йорданов“, 
- бул.“Асен Йорданов“ при зала „Арена – Армеец“, 
- бул.“Цариградско шосе“ при кръстовище с ул.“Проф. Петър Мутафчиев“ и 

ул.“Димитър Моллов“ 

 Изменението на ОУП на СО ще даде възможност за развитие на мрежата на 
Столичния метрополитен за обслужване на по-голям териториален обхват и по-
голям дял от населението на гр.София. Разширението на метрото несъмнено ще 
окаже пряко въздействие върху градската среда в териториите, през които 
преминават новите трасета. Опитът през изминалите години сочи, че 
изграждането на ново трасе на метрополитена води след себе си до значителен 
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ръст в цените на недвижимите имоти, строително-инвестиционен бум и 
привличане на нови жители/работещи в района на новите метростанции, което от 
своя страна натоварва съществуващите социална, транспортна и инженерна 
инфраструктури в прилежащите територии. 

 Целта на настоящото изследване е да бъде направена реалистична оценка на  
потенциалната нова разгъната застроена площ /РЗП/, която може да бъде 
построена в териториите, непосредствено обслужени от бъдещото разширение 
на метрото, като на базата на нея се изготвят прогнози за привлечените нови 
живеещи и работещи в тези територии.  Резултатите от това изследване ще 
послужат за основа на транспортния анализ и оценката за натоварването на ВиК 
инфраструктурата.  

 

  Изследването преминава през няколко етапа: 

- Определяне на обхвата на зоните на обслужване на разширението на 
метрополитена, където влиянието на новите метротрасета върху 
градската среда е най-силно 

- Изчисляване на потенциалната нова РЗП в зоните на обслужване/влияние на 
новите метротрасета, допустима по действащите устройствени планове 
(ОУП, ПУП) 

- Прогноза за функционалното предназначение на потенциалната нова РЗП в 
зоните на обслужване/влияние на новите метротрасета, съгласно 
действащите устройствени планове (ОУП, ПУП) и функционалния профил на 
зоните 

- Определяне на максималната поемна способност на територията с нови 
обитатели и работещи на базата на приети показатели за площ на 
жител/работещ (т.нар. стандарти за комфорт на обитаване/работа)  

 

Забележка: Изследването се базира на определени допускания, експертни 
оценки и прогнози, които зависят от множество странични фактори (пазарни, 
демографски и др.), поради което не може да служи за формиране на инвестиционни 
намерения.  
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2. ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА НА ЗОНИТЕ НА ПРЯКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

  

 Без съмнение, бъдещото разширението на мрежата на метрото ще повлияе на 
транспортната система на целия град. Все пак, влиянието му върху строително-
инвестиционата активност и градската среда ще бъде най-пряко и най-силно в 
териториите, непосредствено обслужени от него – зоните на пешеходен достъп 
до новите метростанции. Опитът от изминалите години сочи, че там е и най-
силния пазарен ефект, изразяващ се в ръст на цените на недвижимите имоти и 
активизиране на новото строителство. 

 Определяне на зоните на въздействие на новите метростанции преминава 
през няколко стъпки. Първо чисто геометрично са определени териториите в 
обхвата на 600-метровия радиус на обслужване на метростанциите.  

Схема 1:  Зона на 600-метров радиус на обслужване на новите метростанции - Продължение на 
„Първи метродиаметър” 
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Схема 2: Зона на 600-метров радиус на обслужване на новите метростанции - Разклонение на „Трети 
метродиаметър 

 В следващата стъпка така полученият геометричен обхват е прецизиран 
спрямо съществуващата градска тъкан. Съобразени са естествените делители, 
главни улици и др., като към обхвата на зоните са приобщени хомогенни квартали 
или територии попадащи в една устройствена зона, които са „разсечени“ от 
първоначалния геометрично формиран контур. Там където територията е 
незастроена и границите на обхвата не могат да се прецизират спрямо 
съществуваща градска среда, за прецизиране се използват устройствените зони 
по ОУП или са оставени в рамките на 600-метровия геометричен радиус.   
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Схема 3: Прецизиране на зона на пряко обслужване на новите метростанции - Продължение на „Първи 
метродиаметър” 
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Схема 4: Прецизиране на зона на пряко обслужване на новите метростанции - Разклонение на „Трети 
метродиаметър“ 

 

 Определеният обхват на зоните на обслужване на новите метростанции е 
тестван с помощта на инструмента „мрежов анализатор“  (network analyst), 
работещ в ГИС среда. С помощта на мрежовия анализатор може да се определи 
реалната пешеходна достъпност до метростанциите, отчитайки 
съществуващата улична и алейна мрежа, по която към настоящия момент може да 
се осъществи този пешеходен достъп. Мрежовият анализ е извършен в част от 
територията, където има изградена улична и алейна мрежа. Резултатите от 
анализа в голяма степен потвърждават прецизирания обхват. 
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Схема 5: Зона на пряко обслужване на новите метростанции - Продължение на „Първи 
метродиаметър” 
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Схема 6: Зона на пряко обслужване на новите метростанции - Разклонение на „Трети 
метродиаметър“  
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3. ОПИСАНИЕ НА ЗОНИТЕ НА ПРЯКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА МЕТРОПОЛИТЕНА 

 Зоната на обслужване на продължението на I метродиаметър е  условно 
наречена „Околовръстен път – Симеоновски лифт“. Тя е с площ 255 ха и включва 
следните квартали/местности: ж.г. Младост 4–Камбаните, в.з. Американски колеж, 
части от кв. Малинова долина, в.з. Малинова долина, в.з. Малинова долина – Бункера и 
др. Големи части от зоната са незастроени или в начален процес на застрояване 
(напр. м.“Младост 4 – Камбаните“,  Малинова долина), а някои дори нямат действащ 
подробен устройствен план или са в процес на одобряване на такъв (напр. част 
териториите около Симеоновския лифт). Зоната е изключително разнообразна по 
отношение на функции и параметри на застрояване и устройствен статут.  От 
смесени многофункционални зони с висока плътност и интензивност на 
застрояване Смф северно от околовръстния път, до жилищни зони с много ниски 
параметри в природна среда Жм3 в южните части в подножието на Витоша.  

 Основен катализатор за развитие на тази част от град София беше 
изграждането на Бизнес Парк София, който направи територията около 
Околовръстен път в Младост 4 изключително атрактивна като бизнес локация. В 
последствие се изградиха и продължават да се изграждат множество бизнес 
центрове южно от Околовръстен път, които привлякоха компании от областта на 
информационните технологии, аутсорсинга, финансите и др. Многофункционалния 
характер на зоната се допълва от изграждането на големи търговски центрове – 
София Ринг Мол, ИКЕА, Декатлон и др., както и на множество жилищни комплекси от 
затворен тип (Резиденшъл парк София, Витоша парк, новоизграждащият се 
Геритидж парк и др.). Бързият транспортен достъп, който осигуряват 
Околовръстния път и метрото, съчетан с близостта до планината и наличието на 
много незастроени територии, правят зоната изключително атрактивна за 
инвестицонни проекти за нови жилищни квартали от затворен тип. Няколко 
мащабни проекта са в процес на планиране и подготовка за строителство.  Може да 
се очаква в бъдеще с продължението на метрополитена атрактивността на тази 
зона като място за живеене да се увеличи още повече, което ще стимулира бързото 
и развитие.    
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Схема 7:  Зона „Околовръстен път – Симеоновски лифт“ – ОУП на СО 
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Схема 8: Съществуващо застрояване по функции в обхвата на Зона „Околовръстен път – 
Симеоновски лифт“ 

 

Таблица 1: Съществуваща РЗП по функции в обхвата на Зона „Околовръстен път – Симеоновски 
лифт“ 

ЗОНА Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв. 

Логистика 
Общест. 
обслужв. 

Смесена 
функция 

Спорт  
Специал. 

нужди 
ОБЩО РЗП 

/кв.м/ 

ОКОЛОВРЪСТЕН 
ПЪТ – 

СИМЕОНОВСКИ 
ЛИФТ 

194 247 212 374 17 625 3 700 117 921 1 413 0 547 280 

 

 



 
  12 

 

 

Фигура 1: Съществуваща РЗП по функции в обхвата на Зона „Околовръстен път – Симеоновски лифт“ 

 

 

 Зоната на обслужване на отклонението на III метродиаметър е с площ от 659 
ха. Поради големия си размер и разнородния характер на териториите, които 
попадат в нея, за нуждите на анализа тя е разделена на две части /под-зони/, като 
основен делител се явява бул.“Асен Йорданов“.  

 Първата под-зона, условно наречена „Гео Милев – Слатина“, е с площ от 423 ха. 
Тя включва предимно съществуващи жилищни комплекси и квартали с изградена 
градска среда – ж.к. Яворов, кв. Гео Милев, кв. Редута, ж.к. Слатина, ж.к. Христо 
Смирненски. В обхвата на тази под-зона влизат и големи паркови, спортни и 
обслужващи територии с общоградско значение – Парк „Гео Милев“ със зала 
„Фестивална“ и стадион „Академик“, комплексът на БАН 4-ти километър с филиали 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и спортен център „Академика 
4км“, Министерство на външните работи и зала „Универсиада“, зала „Арена – 
Армеец“ и спортен комплекс „Червено знаме“, комплексът на Военна академия 
„Г.С.Раковски“ с Национален военно-исторически музей и парк, Висшето уличище по 
транспорт „Тодор Каблешков“, и др. По-големи концентрации на стопанска дейност 
са се оформили на територията на бившия завод „Електроника“  (офиси и търговия) 
и в част от СПЗ „Слатина – юг“ (складово-логистични дейности). Като цяло, 
територията на тази под-зона е в голяма степен изградена и благоустроена и не 
се очаква нейното значително трансформиране в бъдеще. Изключение би могло да 
направи прокарването на трасето на т.нар. Източна тангента през СПЗ „Слатина 

обитаване
35%

бизнес/търговия
39%

произв/логистика
3%

общ.обслужване
1%

смесена
22%

специални
0%
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– юг“, което заедно с разклонението на метрото, би могло да катализира 
преструктуриране на тази част от зоната. На базата на действащите пазарните 
тенеднции и устройствени възможности на територията, може да се очаква 
известно уплътняване на съществуващите жилищни квартали Гео Милев и Редута 
(например чрез събаряне на по-стари къщи и строителство на нови средно и 
високоетажни жилищни сгради), както и ново жилищно строителство в някои 
незастроени части на ж.к. Слатина и ж.к. Христо Смирненски. Възможности за 
изграждане на нови сгради за бизнес и търговия има в части от териториите на 
бившия завод „Електроника“  и СПЗ „Слатина – юг“.  

Схема 9:  Зона „Гео Милев - Слатина“ – ОУП на СО 

 

 

 

Схема 10: Съществуващо застрояване по функции в обхвата на Зона „Гео Милев - Слатина“ 
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Таблица 2: Съществуваща РЗП по функции в обхвата на Зона „Гео Милев - Слатина“ 

ЗОНА Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв. 

Логистика 
Обществ. 

обслуж. 
Смесена 
функция 

Спорт  
Специал. 

нужди 
ОБЩО РЗП 

/кв.м/ 

ГЕО МИЛЕВ –  
СЛАТИНА 

2 538 877 598 515 192 151 300 412 78 291 77 396 7 080 3 792 722 

 

 

 

 

Фигура 2: Съществуваща РЗП по функции в обхвата на Зона „Гео Милев - Слатина“ 
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 Втората под-зона на обслужване на разклонението на III метродиаметър е с 
площ от 236 ха и е наречена условно „Цариградско шосе – Младост“. Тя разположена 
от двете страни по протежението на бул.“Цариградско шосе“ – от кръстовището 
с бул.“Г.М.Димитров“ и бул.“Асен Йорданов“ (4-ти километър) до кръстовището с 
бул.“Ал.Малинов“ и бул.“Брюксел“ . Северно от бул.“Цариградско шосе“ е местността 
„Къро“, в която са разположени много бивши и настоящи държавни терени и сгради 
– на Министерство на отбраната (върху част от които е разположен „София Тех 
Парк“), бившата ИПК „Родина“, бившата „София Прес“, действащата печатница на 
БНБ и др. Зоната се превърна в атрактивна бизнес локация, като в нея се построиха 
едни от най-големите бизнес и търговски центрове в Столицата – „Мегапарк“, 
„Юропиън Трейд Център“, „The Mall“, хипермаркет „Мосю Бриколаж“ и др. Жилищните 
територии са  малко –  ж.к. Полигона. Характерно за тази територия е протичащия 
процес на нейното преструктуриране – от бивша производствена зона (НПЗ 
„Изток – Къро“) в съвременна бизнес зона. Процесът на трансформация на зоната в 
първокласна бизнес локация ще продължава и в бъдеще с предстоящото изграждане 
на нови офис сгради към  „София Тех Парк“, „Юропиън Трейд Център“ и др.  
Срещуположната страна на бул.“Цариградско шосе“ също започва да се развива 
като офис локация с изграждането на два нови бизнес центъра – „Графикс“ и 
„Голдлайн“ на кръстовището с ул.“Йерусалим“. Останалата част от зоната на 
обслужване на III метродиаметър попада част от ж.к. Младост 1. В тази част не се 
очаква сериозно ново строителство, поради липса на достатъчно свободни терени 
и устройствени възможности.  

 

 

обитаване, 
66.9%бизнес/търговия, 

15.8%

произв/логистика, 
5.1%

общ.обслужване, 
7.9%

смесена, 2.1% спорт, 2.0% специални, 
0.2%
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Схема 11:  Зона „Цариградско шосе – Младост“ – ОУП на СО 
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Схема 12: Съществуващо застрояване по функции в обхвата на Зона „Цариградско шосе – Младост“ 

 

 

 

Таблица 3: Съществуваща РЗП по функции в обхвата на Зона „Цариградско шосе – Младост“ 

ЗОНА Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв. 

Логистика 
Обществ. 
обслужв. 

Смесена 
функция 

Спорт  
Специал. 

нужди 
ОБЩО РЗП 

/кв.м/ 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ– 
МЛАДОСТ 

627 029 152 492 187 395 108 210 685 553 370 192 926 1 953 975 
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Фигура 3: Съществуваща РЗП по функции в обхвата на Зона „Цариградско шосе – Младост“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Използвайки данни от кадастралната карта е направено изчисление за 
съществуващия сграден фонд в трите зони.  Различните видове сгради по 
функционално предназначение, са обобщено в няколко категории – обитаване, 
бизнес/търговия, производство/логистика, обществено обслужване, смесени 
функции, спорт, специални нужди. Начинът на групиране на функциите на сградите 
по категории е показан в следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обитаване, 
32.1%

бизнес/търговия, 
7.8%

произв/логистика, 9.6%
общ.обслужване, 

5.5%

смесена, 35.1%

спорт, 0.0%

специални, 
9.9%
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Таблица 4: Групиране на сгради по функции и категории 

 

Категория Функция по кадастрална карта 

Обитаване 

Жилищнa сградa еднофамилнa 

Жилищнa сградa многофамилна 

Жилищнa сградa със смесено предназначение 

Вилна сграда еднофамилнa 

Вилна сграда многофамилна 

Друг вид сграда за обитаване 

Общежитие 

Бизнес 
Търговия 

Хотел 

Административна, делова сграда 

Сграда за битови услуги 

Сграда за обществено хранене 

Сграда за търговия 

Производство 
Логистика 

Промишлена сграда 

Сграда за водоснабдяване и/или канализация 

Сграда за енергопроизводство 

Сграда на съобщенията 

Сграда на транспорта 

Селскостопанска сграда 

Складова база, склад 

Хангар, депо 

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

Обществено обслужване 

Здравно заведение 

Заведение за социални грижи 

Култова, религиозна сграда 

Сграда за култура и изкуство 

Сграда за детско заведение 

Сграда за образование 

Сграда за научна и проектантска дейност 

Друг вид обществена сграда 

Смесени функции 
Сграда със смесено предназначение 

Постройка на допълващото застрояване 

Спорт Спортна сграда, база 

Специални нужди Сграда със специално предназначение 
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Таблица 5: Съществуваща РЗП по функции в трите зони 

ЗОНА Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв 

Логистика 
Обществ. 
обслужв. 

Смесени 
функции 

Спорт  
Специал. 

нужди 
ОБЩО РЗП 

/кв.м/ 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – 
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

194 247 212 374 17 625 3 700 117 921 1 413 0 547 280 

ГЕО МИЛЕВ –  
СЛАТИНА 

2 538 877 598 515 192 151 300 412 78 291 77 396 7 080 3 792 722 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ– 
МЛАДОСТ 

627 029 152 492 187 395 108 210 685 553 370 192 926 1 953 975 

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ 3 360 153 963 381 397 171 412 322 881 765 79 179 200 006 6 293 977 

 

Таблица 6: Съществуващо население в трите зони 

ЗОНА 
Съществуващо население Съществуваща  

жилищна площ 
кв.м РЗП 

кв.м жилищна площ/жител 

по постоянен 
адрес 

по настоящ 
адрес 

по постоянен 
адрес 

по настоящ 
адрес 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -  
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

1 458 1 362 194 247 133 143 

ГЕО МИЛЕВ- 
СЛАТИНА 

54 528 55 090 2 538 877 47 46 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ- 
МЛАДОСТ 

13 209 13 205 627 029 47 47 

 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНАТА РЗП В ЗОНИТЕ НА ПРЯКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

 Потенциалната РЗП е изчислена с помощта на ГИС-софтуер въз основа на 
предвижданията на Общия устройствен план на Столична община  /ОУП на СО/, а за 
някои територии – и на подробните устройствени планове /ПУП/. Практиката 
показва, че дори когато предвижданията на ПУП са по-ниски от тези по ОУП, в 
повечето случаи инвеститорите и собствениците на поземлени имоти успяват да 
постигнат максимално допустимите параметри по ОУП, чрез частични изменения 
на действащите ПУП. Поради тази причина, водещо при определяне потенциала за 
застрояване на територията е предвиждането на ОУП. Изключение са 
устройствените зони Жк, където има по-рестриктивен режим на изменение на 
подробните устройствени планове и в тези случаи са използвани параметрите на 
действащите ПУП.  

  От действащата кадастрална карта е направена извадката на всички 
поземлени имоти частна собственост в обхвата на трите зони на обслужване на 
разширението на метрополитена, които попадат в устройствени зони допускащи 
застрояване. Това са жилищни устройствени зони (Жг, Жк, Жс, Жм, Жм1, Жм2, Жм3), 
смесени многофункицонални зони (Смф, Смф1, Смф2), , производствени зони (Ппп, Пс, 
Пмс, Птп), зони за обществено обслужване (Оо, Оз1, Оз2), зони за спорт и атракии 
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(Са1, Са2, Тск). В обхвата на зоните не попадат устройствени зони от типа 
централна. Изключени са устройствените зони на зелената система, както и 
терени предназначени за различните видове публична инфраструктура. Въпреки че 
някои от тях допускат известно застрояване, то е незначително и поради това не 
e предмет на настоящия анализ. От извадката са изключени имоти с начин на 
трайно ползване за улици, тъй като част от уличната мрежа от нисък клас не е 
отразена в ОУП и попада в други устройствени зони.  

 При направените изчисления за всички незастроени имоти в извадката се 
прилагат максимално допустимите параметри на устройствената зона, в която 
попадат. За имотите, които попадат в повече от една устройствена зона, 
параметрите на застрояване се прилагат пропорционално за съответните части 
от имотите. Получената стойност на максимална допустима РЗП се умножава с 
коефициент на редукция в зависимост от територията, в която попада имотът. 
За териториите с действащ и донякъде приложен ПУП приетият коефициент за 
редукция е 10%, средно необходими за прилагане на регулацията на ниския клас 
улична мрежа във вече урбанизирана среда. За териториите без ПУП или подлежащи 
на сериозно преструктуриране, приетият коефициент е 25% редукция, 
съответстващ на максимално допустимия при първа регулация съгласно чл.16 от 
ЗУТ. По този начин е определено максимално допустимото застрояване, което може 
да бъде постигнато, ако се застроят всички незастроени имоти в извадката.  

 На следваща стъпка, от базата данни е направена извадка на всички имоти със 
съществуващо нискоетажно застрояване (1, 2 или 3 етажни сгради), които попадат 
в устройствени зони допускащи средно и високо застрояване. Може да се 
предположи, че част от тези имоти биха могли да бъдат уплътнени, чрез 
пристрояване/надстрояване или ново строителство след събаряне на 
съществуващи стари сгради. Тази хипотеза е реалистична при някои жилищни 
квартали (например в части от кв.Гео Милев и кв.Редута, където има много стари 
къщи в устройствени зони Жг или Жс), както и при преструктуриране на стари 
производствени зони, където устройствената зона Смф, допускаща високо 
строителство и по-голяма интензивност, е използвана в ОУП като насърчаващ 
реконструкцията инструмент. За всички такива имоти е изчислено максимално 
допустимото ново застрояване, редуцирано за визирания в случая краен етап с 
коефициент 50%, тъй като не навсякъде такова уплътняване е практически 
възможно, поради различни причини – липса на отстояния, малки имоти, 
разпокъсана собственост и т.н.  

 Накрая, чрез събиране на потенциалната РЗП от незастроени имоти и 
потенциалната РЗП от доуплътняване на вече застроени имоти, коригирани със 
съответните редукционни коефициенти, е получена потенциалната нова РЗП за 
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всяка зона. Специфичен случай е големият военен терен на 4-км, в част от който е 
построен „София Тех Парк“. За него директно са приложени параметрите по 
действащия ПУП, защото това е публичен проект, при който не се цели максимално 
застрояване на имота, а се търсят други цели. По аналогия, същите параметри са 
приложени и за остатъка от военния терен на 4-ти км, за който все още не ясно 
какво ще се случва, но би могъл да привлече голям публичен проект.   

 

 Резултатите от изчисленията за всяка зона са показани в следващите 
таблици. Трябва да се подчертае, че никъде в изследването не е включена 
подземната РЗП, тъй като устройствените показатели ограничават единствено 
надземната РЗП.  

 

Таблица 7: Потенциална нова РЗП в Зона „Околовръстен път – Симеоновски лифт“ 

Индекс Устройствена зона 
Строител. в 
незастроени 

терени 

Коефи- 
циент 

Уплътняване 
на застроени 

терени 

Коефи- 
циент 

Общо ново 
строител. 
в кв.м РЗП 

Жм2 
жилищна устр. зона с малкоет. застрояване 
със специфични изисквания към параметрите 

81 245 75%   50% 60 934 

Жм3 
жилищна устр. зона с ниско етажно 
застрояване в зони за екологично съхранение 

86 653 75%   50% 64 990 

Жм3* 
жилищна устр. зона с ниско етажно 
застрояване в зони за екологично съхранение* 

18 526 75%   50% 13 895 

Смф смесена многофункционална зона 465 875 75% 106 944 50% 402 878 

Смф1 смесена многофункционална зона 1 87 648 75% 50 225 50% 90 849 

Смф2 смесена многофункционална зона 2 48 158 75%   50% 36 119 

Оо зона за обществено обслужване 26 501 75%   50% 19 876 

Оз1 
зона за обществено-обслужващи дейности и 
озеленяване 1 

191 156 75%   50% 143 367 

Оз2 
зона за обществено-обслужващи дейности и 
озеленяване 2 

32 063 75%   50% 24 047 

Тск 
терени с конкретно предназначение за спорт 
и атракции 

3 802 75%   50% 2 852 

  ОБЩО ЗА ЗОНАТА 781 220 78 585 859 804 
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 Таблица 8: Потенциална нова РЗП в Зона „Гео Милев – Слатина“ 

Индекс Устройствена зона 
Строител. в 
незастроени 

терени 

Коефи- 
циент 

Уплътняване 
на застроени 

терени 

Коефи- 
циент 

Общо ново 
строител. 
в кв.м РЗП 

Жг 
жилищна устройствена зона с високоетажно 
застрояване 

159 142 90% 435 530 50% 360 993 

Жк 
жилищна устр. зона с комплексно 
застрояване 

160 389 90%   50% 144 350 

Жс 
жилищна устр. зона със средноетажно 
застрояване 

4 373 90% 41 934 50% 24 903 

Смф смесена многофункционална зона 29 450 90% 138 331 50% 95 671 

Смф1 смесена многофункционална зона 1 0 90% 34 537 50% 17 269 

Пмс 
устр. зона за производство в малки и средни 
предприятия 

58 299 90% 34 049 50% 69 494 

Оо зона за обществено обслужване 28 737 90%   50% 25 863 

Оз1 
зона за обществено-обслужващи дейности и 
озеленяване 1 

6 033 90%   50% 5 430 

Са1 зона за спорт и атракции 1 13 093 90%   50% 11 784 

Тск 
терени с конкретно предназначение за 
спорт и атракции 

6 631 90%   50% 5 968 

  ОБЩО ЗА ЗОНАТА 419 532 342 191 761 723 

 

 

Таблица 9: Потенциална нова РЗП в Зона „Цариградско шосе – Младост“ 

Индекс Устройствена зона 
Строител. в 
незастроени 

терени 

Коефи- 
циент 

Уплътняване 
на застроени 

терени 

Коефи- 
циент 

Общо ново 
строител. 
в кв.м РЗП 

Жк 
жилищна устр. зона с комплексно 
застрояване 

23 908 90%   50% 21 517 

Жс 
жилищна устр. зона със средноетажно 
застрояване 

454 90% 797 50% 807 

Жм2 
жилищна устр. зона с малкоет. застрояване 
със специфични изисквания към параметрите 

5 176 75%   50% 3 882 

Смф смесена многофункционална зона 438 979 75% 368 306 50% 513 387 

Смф1 смесена многофункционална зона 1 789 75%   50% 592 

Оо зона за обществено обслужване 19 329 90%   50% 17 396 

Оз1 
зона за обществено-обслужващи дейности и 
озеленяване 1 

19 309 90%   50% 17 378 

Оз2 
зона за обществено-обслужващи дейности и 
озеленяване 2 

4 866 90%   50% 4 379 

Са1 зона за спорт и атракции 1 671 90%   50% 604 

Са2 зона за спорт и атракции 2 576 90%   50% 518 

Смф СОФИЯ ТЕХ ПАРК     260 000   260 000 

Смф/Тсп ВОЕНЕН ТЕРЕН 4КМ     260 000   260 000 

 ОБЩО ЗА ЗОНАТА 395 910 704 552 1 100 461 
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5. ПРОГНОЗА ЗА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНАТА НОВА РЗП В ЗОНИТЕ 
НА ПРЯКО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА МЕТРОПОЛИТЕНА 

  

 За изготвяне на адекватен анализ не е достатъчно да се определи само 
общата РЗП – необходимо е да се знае и нейното функционално предназначение. За 
да има сравнимост, предназначението на новата РЗП трябва да е по същите 
функционални категории, както съществуващата РЗП – обитаване, 
бизнес/търговия, производство/логистика, обществено обслужване, смесени 
функции, спорт.  Определянето на функционалното предназначение на прогнозната 
РЗП би било лесна задача, ако можеше да се предположи, че в жилищните 
устройствени зони ще се изграждат само жилищни сгради или в смесените 
многофункционални сгради – само смесени сгради. На практика това не е  така – 
много от устройствените зони по ОУП на СО са гъвкави и дават възможност за 
изграждане на сгради с най-различно предназначение, за да може да се получи 
пълноценна градска среда. Напр., съгласно ЗУЗСО, в жилищните устройствени зони 
се допуска изграждането на административни и делови сгради, хотели, научни и 
учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата, търговията, 
услугите и т.н. Освен това, в самите жилищни сгради може да има до 40% други 
функции (напр. търговия, офиси и др.) без това да ги прави по дефиниция смесени – 
съгласно ЗУТ, жилищна сграда е тази, в която жилищата са най-малко 60% от РЗП.  
В смесените многофункционални зони не е задължително всяка отделна сграда да 
бъде със смесени функции – може да има изцяло жилищни сгради, както и чисто 
административни, производствени и т.н – това е гъвкав режим без нужда от 
механизъм, чрез който да се контролира многофунционалността, както на ниво 
отделна сграда, така и на ниво зона.  

 За определяне на прогнозното функционално предназначение на 
потенциалната РЗП за всяка устройствена зона са използвани коефициенти, които 
показват прогнозното разпределение на отделните функции в проценти в рамките 
на устройствената зона. Процентите са определени по експертна оценка на база 
на съществуващия функционален профил и пазарните тенденции в отделните 
територии. Например, прието е в жилищните устройствени зони 75% от РЗП да 
бъде с жилища, 10% бизнес/търговия, 5% обществено обслужване и 10% 
други/смесени фунции. Разпределението в смесените функционални зони варира в 
зависимост от конкретната територия – в зона „Гео Милев – Слатина“ превес 
имат жилищните функции спрямо бизнес/търговия, докато в зона „Цариградско 
шосе – Младост“ – обратно, бизнес/търговия са с най-голям процент.  
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 В следващите таблици и фигури са показани разпределението на функциите в 
проценти и в кв.м РЗП за всяка от трите зони.  

 

Таблица 10: Функционално разпределение на потенциалната нова РЗП в Зона „Околовръстен път – 
Симеоновски лифт“ 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -  
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв. 

Логистика 
Обществ. 
обслужв. 

Смесени 
функции 

Спорт 
РЗП 

общо 

жилищни устройствени зони 75% 10%  5% 10%  139 818 

смесени многофункционални зони 25% 50% 0% 0% 25%  529 845 

производствени зони        

зони за обществено обслужване 20% 30%  20% 20% 10% 187 290 

зони за спорт и атракции 0% 15%  15% 15% 55% 2 852 

други        

ОБЩО НОВА РЗП (кв.м) 288 145 216 420 0 44 877 176 859 20 297 859 804 

 

Таблица 11: Функционално разпределение на потенциалната нова РЗП в Зона „Гео Милев – Слатина“ 

ГЕО МИЛЕВ- 
СЛАТИНА 

Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв. 

логистика 
Обществ. 
обслужв. 

Смесени 
функции 

Спорт 
РЗП 

общо 

жилищни устройствени зони 75% 10%  5% 10%  530 246 

смесени многофункционални зони 50% 25%  0% 25%  112 939 

производствени зони 0% 40% 40% 0% 20%  69 494 

зони за обществено обслужване 20% 20%  30% 20% 10% 31 293 

зони за спорт и атракции 0% 15%  15% 15% 55% 17 752 

други        

ОБЩО НОВА РЗП (кв.м) 460 412 117 978 27 797 38 563 104 079 12 893 761 723 

 

Таблица 12: Функционално разпределение на потенциалната нова РЗП в Зона „Цариградско шосе – 
Младост“ 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ- 
МЛАДОСТ 

Обитава
не 

Бизнес 
Търговия 

Произв. 
Логистика 

Обществ. 
обслужв. 

Смесени 
функции 

Спорт 
РЗП 

общо 

жилищни устройствени зони 75% 10% 0% 5% 10%  26 206 

смесени многофункционални зони 25% 50% 0% 0% 25% 0% 513 979 

производствени зони        

зони за обществено обслужване 20% 30% 0% 20% 20% 10% 39 154 

зони за спорт и атракции 0% 15% 0% 15% 15% 55% 1 122 

други  40%  20% 40%  520 000 

ОБЩО НОВА РЗП (кв.м) 155 980 479 525 0 113 309 347 114 4 533 1 100 461 
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Фигура 4: Съществуваща и прогнозна РЗП по функции в Зона „Околовр. път – Симеоновски лифт“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5: Съществуваща и прогнозна РЗП по функции в Зона „Гео Милев – Слатина“ 
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Фигура 6: Съществуваща и прогнозна РЗП по функции в Зона „Цариградско шосе – Младост“ 

 

 

 

 Сравнителни таблици със съществуващата и потенциалната РЗП с 
разпределение по функции за трите зони:  

Таблица 13: Съществуваща РЗП по функции – Обобщена таблица за трите зони 

ЗОНА Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв. 

Логистика 
Обществ. 
обслужв. 

Смесени 
функции 

Спорт  
Специал. 

нужди 
ОБЩО РЗП 

/кв.м/ 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – 
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

194 247 212 374 17 625 3 700 117 921 1 413 0 547 280 

ГЕО МИЛЕВ –  
СЛАТИНА 

2 538 877 598 515 192 151 300 412 78 291 77 396 7 080 3 792 722 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ– 
МЛАДОСТ 

627 029 152 492 187 395 108 210 685 553 370 192 926 1 953 975 

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ 3 360 153 963 381 397 171 412 322 881 765 79 179 200 006 6 293 977 

 
         

Таблица 14: Прогнозна РЗП по функции – Обобщена таблица за трите зони 

ЗОНА Обитаване 
Бизнес 

Търговия 
Произв. 

Логистика 
Обществ. 
обслужв. 

Смесени 
функции 

Спорт  
Специал. 

нужди 
ОБЩО РЗП 

/кв.м/ 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – 
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

274 783 335 519 0 44 877 184 329 20 297 0 859 804 

ГЕО МИЛЕВ –  
СЛАТИНА 

460 412 117 978 27 797 38 563 104 079 12 893 0 761 723 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ– 
МЛАДОСТ 

155 980 479 525 0 113 309 347 114 4 533 0 1 100 461 

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ 891 175 933 022 27 797 196 749 635 523 37 723 0 2 721 988 
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6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ БРОЙ НОВИ ЖИВЕЕЩИ И РАБОТЕЩИ В ЗОНИТЕ НА ПРЯКО 
ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕТО НА МЕТРОПОЛИТЕНА  

 От прогнозната нова РЗП по функции може да се изчисли прогнозният брой 
нови жители/работещи в тези зони, използвайки определени показатели за площ на 
жител/работещ – или т.нар. стандарти за комфорт на обитаване/работа.   

 Съществуващото население по данни от ГРАО (Гражданска регистрация и 
административно обслужване), както и съществуващата жилищна РЗП по данни от 
кадастралната карта, за трите зони са обобщени в следната таблица.  

Таблица 15: Съществуващо население – Обобщена таблица за трите зони 

ЗОНА 
Съществуващо население Съществуваща  

жилищна площ 
кв.м РЗП 

кв.м жилищна площ/жител 

по постоянен 
адрес 

по настоящ 
адрес 

по постоянен 
адрес 

по настоящ 
адрес 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -  
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

1 458 1 362 194 247 133 143 

ГЕО МИЛЕВ- 
СЛАТИНА 

54 528 55 090 2 538 877 47 46 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ- 
МЛАДОСТ 

13 209 13 205 627 029 47 47 

 69 195 69 657 3 360 153   

 Вижда се, че за зони „Гео Милев – Слатина“ и „Цариградско шосе – Младост“, 
съществуващият стандарт на обитаване е 46-47 кв.м/жител. Тази стойност 
изглежда висока, но включва брутната РЗП. В изследване на ОП „Софпроект“ за това 
колко жители може да поеме Столицата са използвани стандарти 30, 35 и 40 
кв.м/жител чиста (полезна) площ за обитаване. Ако брутната площ се намали с 20% 
ще се получи чиста (полезна) площ за обитаване около 36 – 37 кв.м на жител, която 
е около средната стойност в изследването на ОП „Софпроект“. В зона 
„Околовръстен път – Симеоновски лифт“ съществуващата жилищна площ на 
жител е значително по-висока, защото тази зона в момента включва основно 
еднофамилни жилищни сгради (къщи), които по принцип са с много по-висок 
стандарт на обитаване.  

 За определяне на потенциалния брой нови жители е приет стандарт бруто 45 
кв.м/жител в зони  „Гео Милев – Слатина“ и „Цариградско шосе – Младост“ и 70 
кв.м/жител за зона „Околовръстен път – Симеоновски лифт“. Последната 
стойност е получена чрез комбиниране на стандарта за еднофамилни жилищни 
сгради 140 кв.м/жител (характерни за териториите в устройствени зони Жм1, Жм2 
и Жм3) с приетия стандарт за обитаване в многофамилни жилищни сгради 45 
кв.м/жител (характерни за зоните Смф – напр. в Младост 4 – камбаните).   
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 Потенциалният брой нови жители в трите зони, определен на базата на тези 
стандарти, е показан в следващата таблица. Потенциалната нова жилищна площ 
включва прогнозната РЗП в сгради за обитаване и половината от смесените сгради.  

 

Таблица 16: Потенциален брой нови жители – Обобщена таблица за трите зони 

ЗОНА 
Потенциална нова 

жилищна площ - кв.м РЗП 
Прогнозен брой нови 

жители 
Показател 
кв.м/жител  

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -  
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

366 947 5 268 70 

ГЕО МИЛЕВ- 
СЛАТИНА 

512 452 11 388 45 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ- 
МЛАДОСТ 

329 537 7 323 45 

 1 208 936 23 978  

 За определяне на прогнозния брой работещи е приет стандарт 15 
кв.м/работещ. По данни на Колиърс, голяма част от новите офис сгради „клас А“ се 
изграждат на базата на показател 10 кв.м на работещ. Тук се приема по-висока 
стойност, тъй като са включени и търговски обекти и други работни места с по-
високи показатели за площ на работещ.  В изчисляването на  броя работни места е 
включена и половината от площта на смесените сгради. Резултатите са показани 
в следващата таблица.   

 

Таблица 17: Потенциален брой нови работещи – Обобщена таблица за трите зони 

ЗОНА 
потенциална нова 

бизнес/ търговска площ - 
кв.м РЗП 

потенциален брой 
нови работещи 

показател 
кв.м/работещ  

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -  
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ 

427 683 28 512 15 

ГЕО МИЛЕВ- 
СЛАТИНА 

170 018 11 335 15 

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ- 
МЛАДОСТ 

653 082 43 539 15 

 1 250 783 83 386  

 Необходимо е да се подчертае, че получените стойности определят само 
потенциал  за нарастване на живущите и работещите в зоните на базата на 
максимално допустимото застрояване в устройствените планове. Дали и кога 
този потенциал ще се реализира зависи от редица други икономически и 
демографски фактори, които са извън предмета на настоящото проучване.  
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7. ОБОБЩЕНИЕ/ИЗВОДИ 

 

 

 

 Зоната „Околовръстен път/Симеоновски лифт“ има потенциал за над двойно 
увеличение на жилищната РЗП и почти тройно нарастване на съществуващите 
бизнес/търговски площи. Ново строителство може да се реализира предимно върху 
незастроени до момента територии („на зелено“), като основните концентрации 
са ж.г. „Младост 4 – Камбаните“ (високоетажно строителство) и територията 
около станцията на Симеоновския лифт (предимно нискоетажно строителство). 
Очаква се и доуплътняване на териториите в близост до Бизнес парка и по 
протежение на Околовръстния път. Потенциалният брой нови жители е над 5 200 
души, а работните места в зоната могат да се увеличат с над 28 000. При такъв 
сценарий съществува риск от пренатоварване на територията. Основно 
предизвикателство ще бъде осигуряване на публични обекти на общественото 
обслужване в зоната – напр. детски градини, училище, както и публични зелени 
площи. Необходимо е изпреварващо изграждане на инженерната инфраструктура.  
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В зона Гео Милев/ Слатина има потенциал за около 500 000 кв.м ново жилищно 
застрояване или 20% нарастване спрямо съществуващото – основно чрез 
уплътняване на вече застроени жилищни територии (Редута, Гео Милев, Христо 
Смирненски). Този потенциал съответства на около 11 000 души нови жители. 
Приблизително толкова е и потенциалът за нови работни места – главно в 
териториите на бившите производствени зони (Завод „Електроника“, СПЗ 
„Слатина – Юг“). Съществуващите обществено-обслужваща, паркова и спортна 
инфраструктура в зоната като цяло са добре развити и биха могли да поемат 
допълнителния брой жители и работещи, но е възможно влошаване на параметрите 
на градската среда  в определени части на зоната поради презастрояване.   
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В зона Цариградско шосе/Младост потенциалът за ново строителство е 
оценен на около 330 000 кв.м жилищна и около 650 000 кв.м търговска/офисна РЗП, 
концентрирани главно в бившата Научно-производствена зона „Изток – Къро“, 
разположена северно от бул. „Цариградско шосе“. Този потенциал съответства на 
около 7000 нови жители и над 43 000 работещи. Поради наличието на големи 
държавни терени, тази територия има потенциал за изграждане на големи обекти 
с общоградско значение (напр. тук една от възможните локации за изграждане на 
нов Национален стадион). Съществува опасност за развитие на зоната като 
монофункционална (предимно офис/търговска), поради което трябва да се 
стимулира нейния многофункционален характер, чрез изграждане на повече 
жилищни сгради и смесени функции, вкл. обществено-обслужващи. Необходимо е да 
се подобрят пешеходните връзки в зоната и със съседните територии.  


