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Оценка на 
въздействието на ОУП
ЕТАП I, II — Обобщение на мнения, идеи и предложения, свързани с управление и 
устройство на територията, които ще послужат за изработване на задание за 
предстоящо изменение на Общия устройствен плана на Столична община

ноември 2018
— юни 2019

• Разбиране за ОУП като елемент от 
обществените отношения, свързани с 
устройство на територията

• Функциониране на ОУП като 
интерактивен елемент от системата на 
управление и планиране на развитието на 
територията

• Предложения за усъвършенстване на 
системата на планиране

• Предложения за изменения на ОУП на СО
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1. Oценка на въздействието на ОУП

Общинско предприятие “Софпроект-ОГП” започна процес по оценка на въздействието на ОУП на СО с оглед 
събиране и систематизиране на мнения в две основни направления:

• идеи, свързани с устройството на територията, които биха могли да послужат за предстоящо изработване 
на задание за изменение на ОУП и
• идеи, свързани с характера и функционирането на ОУП, които биха могли да послужат за промени при 
управление и планиране на развитието на територията на Столична община.

Процесът се провежда на следните етапи:

Етап I (приключил) постави формалното начало на дебат за необходимостта от изменение на ОУП, и състоящ 
се от следните събития:

• три фокус групи, всяка с по две сесии, проведени през м. ноември и м. декември 2018 г. с участници 
от различни експертни области, споделили своето мнение по три основни теми: “Какво е ОУП и как го 
създаваме?”, “Как прилагаме ОУП?”, “Как усъвършенстваме ОУП?”. ОП “Софпроект-ОГП” отправи индивидуални 
покани към експерти, активисти, представители на общинска администрация и бизнеса.

• обществен форум “Планът на София, форум за изменението на Общия устройствен план”, проведен през м. 
януари 2019 г. Това e първото публично събитие, което поставя темата на изменение на ОУП за обсъждане 
пред широка публика. Форумът е открит от главния архитект на СО арх. Здравко Здравков и е модериран от 
арх. Любомир Георгиев. Арх. Ангел Захариев, урб. Ирина  Мутафчийска и арх. Елица Панайотова представят 
обобщения от проведените фокус групи. Поканени са експерти, за да изразят становище по следните 
въпроси: “Как да постигнем разбиране за града, споделено от възможно най-много заинтересовани страни?” 
- Лилия Христова, “Какви трябва да са същността и съдържанието на ОУП и как той да бъде по-достъпен, 
прозрачен и ясен?” - урб. Ангел Буров, “Как се постига публично-частен консенсус и как се защитава 
обществения интерес?” - Първан Симеонов, “Как да се управлява процеса по създаване, мониторинг, 
прилагане и изменение на ОУП?” - Георги Иванов, “Защо са важни данните и защо е важно да планираме на 
базата на данни?” - Божидар Божанов “Каква е законовата рамка и има ли нужда от промени в нея?” - Любка 
Петрова. По време на събитието присъстваха над 300 души, част от които използват възможността да 
изразят собствената си позиция.

Етап II (приключил) обогати събраните мнения с експертни възгледи относно “Разбирането за ОУП като 
елемент от обществените отношения, свързани с устройство на територията” и  “Функционирането на ОУП 
като интерактивен елемент от системата за управление и планирането на развитието на територията”. 
Състои се от следните събития:

• групови дискусии, проведени през м. март и м. април 2019 г., с представители на браншови организации 
и сдружения, и служители от общинска администрация. ОП “Софпроект-ОГП” отправи покана към 
председателите на организациите, с молба да излъчат участници, които да се включат в обсъжданията.

• индивидуални интервюта, проведени през м. май и м. юни 2019 г. с експерти, участвали в изработването 
на ОУП на Столична община, одобрен с Решение № 697/19.11.2009 г. на Столичен общински съвет и приет с 
Решение № 960/16.12.2009 г. на Министерски съвет. ОП “Софпроект-ОГП” отправи индивидуални покани към 
експертите, ръководили работата по различните функционални системи на ОУП.

Етап III (предстоящ) ще фокусира и задълбочи експертните разговори върху  проблеми, предложения, коментари 
и върху вече направени анализи в четири теми, които се очертаха приоритетни пред предстоящия процес за 
изменение на ОУП:

• Обитаване и жилищен фонд;
• Инженерна-техническа инфраструктура;
• Зелена ситема;
• Мобилност.

 
Настоящият документ представя систематизирано обобщение на мненията на участниците в етапи I и 
II от текущия процес, без да прави оценка на изказаните твърдения. Заключенията в текста, представят 
позицията, единствено на експертите, които са участвали в проведените групови дискусии и индивидуални 
интервюта. Целта на обобщението е да представи и съпостави изказаните различни позиции, независимо от 
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тяхната фрагментарност и противоречивост. Представените твърдения нямат количествено измерение. 

Резултатите са обобщени в следните части:

• Разбиране на ОУП като елемент на обществените отношения, свързани с устройство на територията: 
тази част се фокусира върху разбирания за същността на  ОУП - като обществен договор, като закон и като 
инструмент за управление на територията;

• Функциониране на ОУП като интерактивен елемент от системата за управление и планиране на развитието 
на територията: тази част се фокусира върху разбиранията за  ОУП като платформа за взаимодействие  
между управляващите и обитаващите територията и като елемент от системата от документи, 
определящи политиката по управление на територията;

• Предложения за усъвършенстване на системата за планиране: в тази част са обобщени експертните 
становища, които се отнасят до методиката за изработване на ОУП. Включени са въпроси за това кой би 
трябвало да бъде компетентният орган, който одобрява ОУП. Тук са представени и предложения за дългосрочна 
промяна на моделите на планиране;

• Предложения за изменение на ОУП на СО: тази част систематизира основанията за изменение на ОУП 
- разгледани са принципни въпроси на устройственото планиране, които трябва да бъдат решени с 
предстоящото изменение - по отношение на подобряване на качеството на живот на населението и 
управление на броя хора, които остават да живеят в СО. Представени са експертни предложения, насочени към 
функционалните зони от ОУП и прилещажите устройствени параметри. Изведени са проблеми и предложения 
към всяка от системите на сега действащия ОУП - “Транспортно-комуникационна инфраструктура”, 
”Инженерна-техническа инфраструктура”, “Обитаване и жилищен фонд”, “Зелена система”, “Труд”, “Отдих”, 
“Културно-историческо наследство”.

Списък на участниците, може да бъде видян в Приложение.

2. Разбиране за оуп като елемент от 
обществените отношения, свързани с 
устройство на територията
Глава 2 обобщава разбиранията на участниците в етапи I и II за същността на ОУП. Интервюираните 
възприемат плана по няколко различни начина: като обществен договор, като закон и като инструмент за 
управление на територията.

2.1. Същност на ОУП като обществен договор
2.1.1. Възприятие
Участниците в етапи I и II споделят разбирането, че ОУП оказва влияние както върху реализация на дейности 
от разнообразни групи, така и върху условията за живеене на всеки човек, но се подчертава, че планът не е 
адресиран към отделния гражданин, и че може да се възприема като устройствено послание, което не засяга 
лично обитателите на дадената територия. Въпреки това, мнозинството от участниците поддържа 
мнението, че ОУП е обществен договор, оформен в резултат на взаимоотношенията между тези, които 
управляват територията и тези, които я обитават. Счита се, че ОУП трябва да определя условията за 
оформяне на устойчива система на живот, да бъде стабилна основа, която да отразява своевременно 
промените и нуждите на група хора, които обитават определена територия.

Един от основните позитиви на ОУП, който експертите посочват е неговата устойчивост. Според тях, 
тя може да бъде гарантирана, единствено, след публично обсъждане на целите му и широка обществена 
ангажираност за прилагането му. Само тогава, ОУП може да задава устойчива система на живот и да бъде 
в услуга на обществения интерес. В същото време, според част от експертите, действащият ОУП не е 
изработен изцяло в обществена полза, а в някои от частите си обслужва по-скоро частни интереси. 

2.1.2. Предмет
ОУП се припознава като инструмент, който трябва да обслужва обществения интерес, въпреки всички 



6

условности свързани с това. Общественият интерес, никога не е универсален и винаги е свързан с 
приоритизиране на интересите на определена група хора за сметка на друга. Въпреки това, част от 
експертите, са на мнение, че е възможно да бъде постигнат баланс между обществения и частния интерес, 
чрез водене на непрекъснат диалог между  тези, които управляват и тези, които обитават една територия. 
Според тях, нормативната уредба трябва да бъде регулатор за това, кое се планира в обществен интерес и 
до къде може да стига свободата на частната инициатива, в тази ситуация, ролята на ОУП е да дава чисто 
технологично решение, с което да гарантира постигането на този баланс.

Според тях, планирането на устройството на територията не следва да се осъществява като 
самостоятелна дейност. Балансът между обществения и частните интереси следва да се постигна чрез 
инфраструктурни проекти и меки мерки, с непрестанен диалог между управляващите и обитаващите 
територията, като се работи за изграждане на партньорски взаимоотношения и осмисляне на въздействието 
от определени действия.

2.1.3. Изпълнение, наблюдение, изменение
Част от експертите твърдят, че веднъж приет, общественият договор се превръща в неотменим, строг 
регламент за устройство на територията. За разлика от документите за пространствено развитие 
на национално и регионално ниво, ОУП създава правила и нормативи за устройство на територията и по 
този начин установява задължения за развитие на територията. Част от експертите, отбелязват, че в 
съществуващата нормативна уредба е слабо развита проблематиката за това кой носи отговорност за 
изпълнението на предвижданията на ОУП, макар очакването им да е, че от една страна, общината, е задължена 
да осигурява инфраструктура, необходима за живеенето, труда и отдиха в конкретната територия, но от 
друга задълженията на общината са свързани със защита на обществения интерес чрез медиаторство между 
различните заинтересовани страни - инвеститори, граждани, дружествата за предоставяне на обществени 
услуги.

Част от участниците подчертават, че ако ОУП се разглежда като обществен договор, то той, подлежи 
на ревизия и допълнения. Според тях, наблюдението на изпълнението на плана трябва да бъде постоянен и 
прозрачен процес, който включва  ежегодни отчети за изпълнението му. Това би дало възможност за текущи 
анализи и дефиниране на тенденции, които протичат в градската среда. От друга страна съществува и 
мнението, че една година е твърде кратък период за отчитане на изпълнението на плана.

Според част от експертите, този процес на мониторинг не трябва да бъде институционализиран. 
Те предлагат наблюдението да се възлага на професионалисти, в лицето на експерти от браншовите 
организации. В същото време, се появи идеята за създаване на специализирано звено, като част от състава 
на общинската администрация, което да се занимава с непрекъснато наблюдение на изпълнението на плана и с 
анализиране на кумулативните въздействия на инвестиционните намерения.

2.2. Същност на ОУП като закон
2.2.1. Възприятие
В рамките на проведените разговори, много често се говори, че ОУП трябва да стане закон, защото част 
от участниците, не го възприемат като такъв. Счита се, че при прилагане, планът се интерпретира, 
както по отношение на същността на преобладаващото предназначение на структурните части на 
територията, така и по отношение на правилата и нормативите за устройство и застрояване. От друга 
страна, експертите, работили в състава на общинска администрация или участвали в изработването на 
действащия ОУП на СО, подчертават, че планът е нормативно регламентиран документ, чиито предвиждания 
са задължителни (чл. 104, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 1, ЗУТ), макар да не се изпълняват напълно в нормативно 
установения прогнозен срок (чл. 17, ал. 3, Наредба № 8 от 14 юли 2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените планове).

Възприятието, че ОУП на СО не е закон се поддържа от твърденията за наличие на противоречия в следните 
етапи на определяне и прилагане на политиката по устройство на територията:

• изследване-планиране: счита се, че планът е спекулативен документ поради това, че липсва яснота 
какво представлява обекта на планиране, че липсва необходимото познание за закономерностите, 
взаимоотношенията и тенденциите, развиващи се както в границите на територията на общината, така и 
извън тях и въпреки това се оформят политики и се планира развитие;

• планиране-прилагане: счита се, че планът е теоретична разработка, която не е възможно да бъде приложена 
напълно поради това, че част от устройствените показатели, които ОУП залага за определени терени не 
могат да бъдат спазени при изработването на ПУП, и дори се наблюдават конфликти с нормативни изисквания; 
съществува и мнението, че не е възможно ОУП да бъде напълно приложен, и дори би било вредно това да се случи 
особено във връзка с максимално допустимите устройствени параметри;
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• прилагане-въздействие: счита се, че планът е пристрастен, поради това, че не осигурява равнопоставеност 
на всички заинтересовани лица, че не балансира пространствено-функционалните системи на територията 
на Столична община, и че не създава условия за пълноценно реализиране на предвижданията си.

2.2.2. Взаимодействие на ОУП и ЗУЗСО
Сред експертите съществува и усещането, че въздействието на ОУП на СО като закон следва да е 
гарантирано от това, че неразделна част от плана са правилата и нормативите за устройството и 
застрояването на територията на общината, определени със ЗУЗСО. Съществува обаче мнението, че ОУП на 
СО и ЗУЗСО не си взаимодействат ефективно, тъй като не се изменят едновременно, като дори се счита, че 
законът се изменя по-лесно от плана и с различни цели.

Изказва се тезата, че процесите, протичащи на територията на Столична община не са по-специфични, и 
липсват фактори, които да обуславят необходимостта от определянето със закон на специфични правила 
и нормативи за устройството и застрояването. Твърди се, че част от разпоредбите на ЗУЗСО не толкова 
отговарят на характерни нужди на местните общности, колкото противоречат на концепцията за 
устройство на територията, заложена в ЗУТ.

2.2.3. Прилагане
Част от експертите твърдят, че ОУП е фиктивен документ, който в някои ситуации подвежда гражданите, 
защото задава възможности за развитие на определени територии, които в последствие се трансформират 
по различен от планирания начин. Според тях, част от пречките, за прилагане на ОУП са свързани с 
възможността за директен контакт между служители на общинската администрация и желаещите да 
реализират инвестиционни инициативи. Според тях, това води до непоследователност при реализиране на 
предвижданията на ОУП. 

2.3. Същност на ОУП като инструмент за управление на територията
2.3.1. Възприятие

2.3.1.1. ОУП като непълноценен инструмент
ОУП на СО е приет без рамкова и специализирани програми за прилагане,  за повечето участници това създава 
усещане, че планът е непълен или незавършен. Основният дефицит на действащия ОУП е липсата на ясно 
дефинирани цели. Според тях, целите на ОУП са “размити”, “интерпретативни”, предлагат твърде много 
възможности за спекулации, както от страна на пазара, така и от страна на общината. Липсва приоритизация 
за изпълнение на предвижданията му, поради което той не се счита за инструмент за управление на 
територията. Липсва времеви хоризонт, в който предвижданията му ще бъдат реализирани и финансови 
механизми, които да ги осъществят.

Заради очакванията, че ОУП има и стратегически, и оперативни характеристики, той се възприема като 
непълноценен елемент от процеса за развитие на територията. Твърди се, че планът не може да дава 
механизми за това как да се реализира конкретна инвестиционна инициатива. Едновременно с това, сред 
експертите има свръх очаквания към ОУП на СО, въпреки че планът не може се справи с проблемите, чиито 
решения се очакват от него. Те ясно заявяват, че ОУП е необходим инструмент, но следва да се изясни какви 
проблеми се решават чрез него и какви не.

За част от експертите ОУП е инструмент с изчерпани възможности и според тях има нужда от цялостна 
смяна на начина, по който се определя политиката по управление на територията.

2.3.1.2. ОУП като план за земеползване
Според експертите,  в публичното пространство, ОУП на СО е по-популярен с графичната си част. Според тях, 
това се превръща в проблем, когато тези схеми не се четат от инвеститори, граждани и дори администрация, 
успоредно с прилежащите към тях обяснителни записки, които съдържат специфичните правила и препоръки 
за развитие на територията. Тази нарушена връзка между текстове и схеми, много често е причината ОУП 
да не се възприема като цялостен документ. От друга страна, има експерти, според които  ОУП на СО може да 
функционира само като схема за земеползване, чиято същност е да определя пространствено-функционалното 
разпределение на територията, без да бъде нужно да дава механизми за развитието й.

2.3.1.3. ОУП като модел за развитие
В рамките на проведените срещи, ясно се открои тезата, че ОУП на СО трябва да функционира като динамичен 
инструмент, който планира развитието на територията въз основа, от една страна, на постоянно 
събиране на данни, които трябва да бъдат обективна основа за изграждане на възможни модели за развитие на 
територията, а от друга на експертни оценки, които да анализират последствията от предложените модели 
и сценарии за планиране. 



8

2.3.2. Гъвкавост
Всяко изменение на ОУП е резултат от политически и икономически причини, които се появяват в следствие 
на динамиката в обществените отношения. Според част от експертите, ОУП не успява да отговори на тази 
динамика. Според тях, използваните начини за управление на процесите за планиране, целите, сроковете 
за прилагане и индикаторите за измерване на постигнатите резултати не са достатъчно ефективни в 
настоящата динамична среда. В тази връзка, те очакват, че ОУП следва да бъде по-гъвкав в предложенията 
си, като подчертават, че това не означава, че ОУП ще загуби стабилността си или ще подлежи на чести 
изменения.

2.3.3. Ресурси 
Според експертите, действащият ОУП на СО не отчита необходимите ресурси за реализиране на 
предвижданията му и не използва инструменти, с които да прилага контрол за изпълнението му. В следствие 
на това СО не може да гарантира постепенното развитие на определени територии и не може да контролира 
интензивното развитие на други. Други фактори за небалансирано прилагане на плана са липсата на финансов и 
времеви ресурс, както и липсата на компетентен човешки ресурс.

3. Функциониране на ОУП като 
интерактивен елемент от системата 
на управление и планиране на 
развитието на територията
Глава 3 обобщава мненията на участниците в етапи I и II за начина, по който ОУП функционира в рамките 
на системата за управление и планиране на развитието на територията. Планът се възприема като 
интерактивен елемент от системата на нормативни и стратегически документи за управление на 
територията.

3.1 Действие на ОУП като платформа за взаимодействие между 
управляващите и обитаващите територията
3.1.1. Разбираемост
ОУП на СО е публичен документ, за който се счита, че трябва да е съобразен с целите на държавната политика 
за устройство на територията, и да отразява решенията на въпросите от местно значение в сферата 
на устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея. В тази връзка 
и държавната и общинската политики по устройство на територията следва да бъдат обяснявани по-
добре чрез изразните средства на ОУП, че не трябва да бъдат допускани възможности за неразбиране и 
неразпознаване на предвижданията му. Един от експертите заявява, че действащият ОУП е сложен и нечетим, 
и има необходимост от указания за употреба. От друга страна, част от участниците в настоящия процес 
поддържат мнението, че ОУП е разбираем и не изисква специални умения, за да бъде разбран. Според тях, всеки, 
който има инвестиционно намерение, успява да разбере как то се намества в определените от ОУП параметри. 
За част от експертите, неразбирането не е свързано толкова с конкретните изразни средства на плана, 
колкото с това, че планът поставя функционални ограничения върху начина на ползване на поземлените имоти, 
което влиза в противоречие с интересите на съответните собственици, и с разбирането, че всеки следва по 
собствена преценка да ползва недвижимата си собственост и да развива дейност върху нея.

Част от експертите подчертават, че голям дефицит на плана е неговият стил, който не позволява ОУП 
да бъде в пълна степен общоприет. Според тях, към момента информацията, свързана с устройството 
на територията се представя на гражданите по неподходящ начин. Според експертите,  макар че 
предназначението на съставните и структурните части на територията, и свързаните с това режими на 
устройство да са понятни, следва да се предприемат действия, които да запознаят гражданите с процеса 
и с въздействията, които ОУП оказва върху развитието на територията. Те поддържат мнението, че тъй 
като планът допринася за изпълнението на наднационални и национални цели, то следва определените е него 
цели да бъдат разбирани коректно от всички заинтересовани лица - както от желаещите да реализират 
инвестиционни намерения, така и от гражданите. 

3.1.2. Заинтересовани страни
Част от участниците, са на мнение, че устройственото планиране е строго експертна дейност, а ОУП 



9

е достатъчно достъпен и разбираем за всички заинтересовани страни - експерти, които се занимават с 
устройствено планиране, общинска администрация, граждани, инвеститори, неправителствени организации 
и др. От друга страна, има експерти, които искат да отворят полето на устройственото планиране и да 
го направят по-разбираемо за по-широк кръг от хора. Според тях, единствено диалогът и въвличането на 
всички заинтересовани страни в процесите на устройственото планиране биха гарантирали по-успешната 
реализация на поставените в ОУП цели за дадена територия. 

3.1.3. Ефективност
Експертите казват, че за да бъде ефективен ОУП, той трябва да бъде неотменна част от създаването на 
всички секторни политики и стратегически документи към тях, които  имат  териториално измерение. 
Заложените цели в ОУП трябва да бъдат обвързани с действията на институциите, отговорни за прилагането 
на секторните политики, и с необходимите ресурси.

3.2. Действие на ОУП като елемент от системата от документи, 
определящи политиката по управление и устройство на 
територията
3.2.1. Стратегическо планиране
Според експертите ОУП не трябва да се разглежда като самостоятелен документ, а като част от системата 
от документи, определящи политиката по управление на територията. Към настоящия момент обаче не е 
достатъчно ясна взаимовръзката между тях, между ОУП и ОПР, между ОУП и ИПГВР, между ОУП и ПУП, между 
ОУП и всички секторни стратегии, които определят развитието на Столична община. Сега ОУП създава 
единствено рамка за устройството на територията и единствено връзката му с останалите оперативни, 
стратегически, нормативни документи може да гарантира реализирането на целите заложени в ОУП.

3.2.2. Устройствено планиране
В рамките на проведените срещи се повдига въпроса до колко добре подробните устройствени планове 
успяват да предадат заложените в ОУП цели. Според тях, това не се случва  във всички структурни части 
на територията и за всички системи, поради тази причина, част от предвидените решения се реализират 
непълно чрез изработването на ПУП. Според част от експертите липсва яснота каква част от целите на ОУП, 
са приведени чрез ПУП, тъй като се счита, че прилагането на политиката по устройство на територията не 
може да се регулира единствено с устройствените показатели, определяни с ПУП.

Според част от експертите, ОУП, така както е определен, съгласно разпоредбите на ЗУТ, следва да работи с 
ограничен набор от териториални предназначения и свързаните с тях правила за застрояване (чл. 7, ал. 1, ЗУТ). 
Счита се, че ОУП на СО обаче определя много по-детайлно начина, характера и параметрите на застрояване, 
което се възприема за прекалено нормиране, и за усложняване на устройствената практика и произтичащите 
от това възможности за реализиране на инвестиционни намерения. В тази връзка съществуват колебания са 
посоката на изменение на ОУП в две основни направления:

• или ОУП на СО да продължи да съществува като по-детайлен план, определящ устройството на територията 
както въз основа на  прецизни и конкретни проучвания, така и чрез обществени обсъждания, провеждани за 
всяка структурна част на територията, и това да води до по-директно провеждане на предвижданията на 
плана от ПУП, и дори до премахване на ПУП за определени случаи,

• или ОУП на СО да бъде опростен, определящ устройството на територията въз основа на обобщени 
проучвания и прогнози, а обществените обсъждания да се фокусират предимно върху определянето на общи 
цели и приоритети, и това да води до включване в съдържанието на ПУП на повече и по-обхватни правила и 
изисквания за устройство на територията.

Част от експертите  твърдят, че при съществуващите практики на прилагане на ОУП чрез ПУП има 
конфликти, свързани с определените функционално предназначение и параметрите за устройство на имотите. 
Според тях начинът на определяне на общата пространствено-функционална структура на територията в 
ОУП влияе негативно върху възможностите за опазване на обществения интерес. Друга част от експертите 
обаче поддържа мнението, че умишлено е оставена възможност за тълкуване на начините за прилагане на ОУП, 
и че ПУП се използва за частични изменения на предвижданията на ОУП.

3.3. Действие на ОУП като инструмент за прилагане на политики
Поддържа се мнението, че ОУП трябва да бъде теоретичен, научно обоснован документ, че следва да се 
третира като инструмент за прилагане на научни принципи в социално-политическите действия. Във връзка 
с това се преценява, че планът може да бъде основание за формиране на политики, че дори може да се използва 
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като механизъм за промяна на определени навици на гражданите и така да има възпитателна и моделираща роля. 
От друга страна, се твърди, че ОУП трябва да бъде отговор на политики, формулирани от обществото, а не да 
служи за формиране на политики от отговорните за управлението на територията.

Счита се, че изменението на плана следва да е насочено към възможности за прилагане на политики, да е 
ориентирано към съществуващи и възможни процеси, и така да се определят предвижданията му. Преценява 
се, че едновременно с това следва да се оформят нови механизми за прилагане на ОУП. Поддържа се и мнението, 
че механизмите за прилагане на плана не следва да са част от него, че не са проектантска задача, а са по-скоро 
политическо решение, което е извън процеса на изработване на плана, или на неговото изменение. Твърди 
се обаче, че колкото и правилно да е построена определена политика, както и да бъде усъвършенстван ОУП, 
той винаги ще бъде недостатъчен като инструмент, тъй като за реализиране на предвижданията му не е 
достатъчно да бъде определено устройството на територията, а следва паралелно с изработване на плана 
да бъдат оформени партньорства, да бъдат обединени носители на реален ресурс и на реални инвестиционни 
инициативи.

4. Предложения за усъвършенстване на 
системата на планиране
Глава 4 обобщава предложенията на участниците в етапи I и II за усъвършенстване на различни аспекти и 
елементи на системата на управление и планиране на развитието на територията. Обобщението включва идеи 
отнасящи се до принципа на местно самоуправление, моделите на планиране и методиката на изработване на 
ОУП.

4.1. Местно самоуправление
4.1.1. Министерски съвет
Един от проблемите, който се поставя, e свързан с органа, който трябва да одобрява ОУП. Според 
действащата нормативна уредба ОУП на СО се приема с постановление на Министерски съвет. Част от 
експертите са убедени, че това трябва да остане непроменено със следните аргументи:

• защото ОУП е закон и веднъж приет, той не  подлежи на обжалване;

• защото би трябвало да бъде задължение на МС след като приема ОУП, да не го третира, единствено като 
“технически регулатор за устройството на територията”, но и да се ангажира с финансови модели от 
републиканския бюджет за реализирането му;

• защото СО е от стратегическо значение от национално ниво.

4.1.2. Столичен общински съвет
Част от експертите повдигат въпроса за нуждата на СО от по-автономно управление и  предлагат ОУП 
да се приема от Столичен общински съвет, който е органът на местното самоуправление. Експертите 
от “Лаборатория ЗА градско развитие” поставят въпроса за необходимостта от свеждане на ЗУЗСО и ЗУТ 
до принципни положения и рамка, която да бъде основа за набор от наредби и стандарти към тях,  които 
трябва да се приемат от Столичен общински съвет. С оглед на намаляване на административната тежест и 
продължителност на процедурата, предлагат ОУП и неговите изменения да се приемат от Столичен общински 
съвет и при нужда от изменение на принципите и рамката да бъдат приемани/отхвърляни изменения в ЗУЗСО 
от НС. При такъв процес на по-автономно самоуправление на територията, ще бъде нужно и подобряване 
на контролната роля на компетентните органи и високо гражданско участие, които да бъдат постоянен 
коректив върху градоустройствените процеси в столицата.

Част от експертите изказват позицията, че всички заинтересовани страни биха имали по-смислено участие 
в устройственото планиране, ако ОУП се приема само от Столичен общински съвет, а Министерски съвет има 
само съгласуваща роля, разглежда плана в завършен вид и удостоверява, че е запознат с предвижданията му.

4.2. Методи на планиране
Част от експертите твърдят, че е необходима цялостна промяна на системата на планиране, изискваща 
нови и съвременни процеси и инструменти, чрез които да се планира развитието и управлява територията на 
Столична община. Членовете на “Лаборатория ЗА градско развитие” предлагат същностна промяна, ОУП да се 
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трансформира от статична схема за земеползване към модел за развитие в различни направления и различни 
слоеве и в реално време.

Част от експертите считат ОУП за остарял инструмент. Градоустройствените планове, които се правят в 
момента са базирани върху Атинската харта, която “вече трябва да се забрави”. Според тях трябва изцяло да 
се промени мисленето към градоустройственото планиране, което използва функционалистичното разбиране 
за системите на града, които са наследство от модернизма. 

Изработването на ОУП на основата на пространствено-функционално зониране се счита за неправилно, тъй 
като съвременните начини на действие и комуникация са с възможности, надхвърлящи възможностите на 
рационално-функционалния подход на планиране. 

Предложение:

(1) Да се потърси нов начин на планиране на развитието на територията, съобразен със съвременния начин 
на живот и управление.

Други експерти посочват необходимост от по-цялостно интегриране между отделните функционални 
системи на ОУП, като особено внимание се отделя на интегриране на система “Обитаване” със системи 
“Отдих” и “Труд”.

Предложение:

(1) Да се планира чрез по-добро интегриране на отделните функционални системи на ОУП.

4.3. Методика на изработване на ОУП
4.3.1. Експертен ресурс
Експертите, взели участие в изработването и прилагането на действащия ОУП подчертават, че е важно 
непрекъснатото взаимодействие между всички експерти, въвлечени в процеса на работа, за да не се получават 
казуси, в които има планирани взаимоизключващи се системи една върху друга. Например: “не може да има зона 
на Зелена система, там където минава водопровод” (Експерт, ОП София-проект).

Предложение: 

(1) Да се създадат условия за по-добро взаимодействие между отделните експерти и експертни групи, 
участващи в работата по предстоящото изменение на ОУП на СО.

4.3.2. Планиране чрез моделиране
Голяма част от предложенията на експертите са свързани с различни форми на планиране чрез създаване на 
модели и сценарии за развитие, което би позволило оценка на ефекта от реализирането на различни сценарии 
от предвижданията на плана. Основните предложения са свързани със създаване на модели, отчитащи 
очакваното население на СО, изчисляване на кумулативните ефекти от застрояването и образуването 
на топлинни острови, моделиране на потоци от движение към проекти за изграждане на транспортна 
инфраструктура.

Предложение:

(1) Оформянето на предвижданията на ОУП на СО да се базира на модели, основани на съществуващи и 
предвидими тенденции.

4.3.3. Информационно осигуряване
ОУП трябва да работи с динамична база данни, която трябва да може да се актуализира в реално време. Това ще 
позволява непрекъсната оценка на въздействието и мониторинг на заложените цели и градоустройствени 
процеси.

Повдига се темата за стандартизация за събирането на данни. Експерти от Направление “Архитектура 
и градоустройство” поставят въпроса, че данните трябва да бъдат съобразени с общоевропейските  
индикатори, за да бъдат сравними на европейско ниво.

Предложения:

(1)  Да се изработят критерии за събиране на данни, необходими за информиране определяне на политики.
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(2)  Да се изработи единна система за събиране и актуализиране на бази данни, свързани с управлението на 
територията, която да се използва при процесите на планиране, прилагане и наблюдение на изпълнението 
на политики.

4.3.4. Устройствено и стратегическо планиране
Част от предложенията, свързани с промяна в системата на планиране са концентрирани върху връзките 
между ОУП и другите документи, определящи политиката по управление и устройство на територията. Тези 
предложения засягат основно промяна в начина на работа по изработване на различните документи, което 
да доведе до по-добро взаимодействие между тях. Прави се и предложение за създаване на елемент, поставен 
йрархично между ОУП и ПУП, който да координира отделните действия на територията на съответна 
градоустройствена единица, елемент, служещ за определяне на целите на плана от съответната местна 
общност заедно със съответната местна администрация. 

Предложения:

(1) Да се създаде по-добра интеграция между ОУП и ОПР, както по отношение на съдържанието и периодите 
на изработване на документите, така и по отношение на наблюдението на изпълнение на предвижданията 
им.

(2) Да се създаде преходен елемент между ОУП и ПУП, който да служи за балансиране на обществения и 
частните интереси и да помага за провеждане на целите на ОУП чрез ПУП като осъвместява действията на 
отделните желаещи да реализират инвестиционни инициативи, и определя параметрите на кумулативните 
въздействия на инвестиционните им намерения.

(3) Да се преодолее липсата на синхрон между предвижданията на ОУП и ПУП като успоредно със заданието за 
ОУП се правят проучвания и задания за ПУП.

Някои от експертите говорят за необходимост от промяна в системата на планиране чрез обединяване на 
различни документи с цел постигане на по-добри възможности за реализиране на предложенията за развитие на 
територията. Подобно обединение трябва да служи за прилагането на интегрирани подходи за териториално 
развитие, осигурявайки фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси.

Предложение:

(1) Да се обединят плановете за стратегическо и устройствено планиране на ниво община в един план, към 
който да се изработват планове за действие по отделните направления. 

4.4. Проучвания
В рамките на проведените срещи са предложени редица проучвания на тенденции и анализи на средата, които 
експертите препоръчват да бъдат направени в процеса на изработване на ОУП.

Предложение: 

(1) Да се проведат изследвания в следните тематични области:

• социално-икономически условия и проблеми - демографско развитие на СО, миграционно поведение на 
  населението, оценка на потребностите на хората, които живеят на територията на СО, социално-
  икономически профил на населението;

• териториални проучвания - включва изследвания за възможностите за развитие на София в посока 
  север, състояние и възможности за развитие на промишлените и производствени зони на СО, състояние 
  и възможности за развитие на “Зелена система”, изследване и запазване на визуални връзки към Витоша, 
  гъстота на застрояване и претоварване на средата;

• мобилност - анализи на транспортната инфраструктура, заложена в действащия ОУП, проучване 
  движението на потоците пешеходци, велосипедисти и автомобили на територията на СО;

• екология - проучване на състоянието на почвите и въздуха и влияние на новото строителство върху тях;

• социална инфраструктура - проучвания на поземления ресурс за задоволяване на  нуждите на населението;

• културно-историческо наследство - актуализация на регистрите на недвижимите културни ценности и 
  включване на обекти, построени в периода 1944 - 1989 г.;

• обитаване - проучване на необитаемите/неизползваните жилища и офиси;

• регионални и глобални проблеми - регионални проблеми и световни тенденции в развитието на градовете,  
  които трябва да бъдат отчетени в процеса на планиране.
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5. Предложения за изменение на ОУП на СО

Глава 5 систематизира основанията за изменение на ОУП. Разгледани са принципни въпроси на устройственото 
планиране, които трябва да бъдат решени с предстоящото изменение, по отношение на подобряване на 
качеството на живот на населението и управление на броя хора, които остават да живеят в СО. Представени 
са експертни предложения, насочени към функционалните зони от ОУП и прилежащите устройствени 
параметри. Изведени са проблеми и предложения към всяка от системите на сега действащия ОУП - 
“Транспортно-комуникационна инфраструктура”, Инженерна-техническа инфраструктура, “Обитаване и 
жилищен фонд”, “Зелена система”,  “Труд”, “Отдих”, “Културно историческо наследство”.

5.1. Причини за изменение на ОУП на СО
5.1.1. Основания за изменение
Една от основните причини за изменение на ОУП, която се посочва е разпоредбата на чл. 134 от ЗУТ, която 
регламентира условията и реда за изменение на устройствените планове. Част от участниците цитират 
като основание за изменение на ОУП на СО Решение № 830/18.12.2014 г. на СОС, в което са посочени редица 
основания за необходимостта от изменение на ОУП, свързани с динамичния социално-политически и 
икономически контекст на градоустройственото развитие на София,  след приемането на България в 
Европейския съюз. 

Прилагането на общите политики на съюза, широко включване на еврофондовете като инструмент на 
устойчивото градско развитие, тенденциите в пазара на недвижими имоти, строителството, интензивните 
миграционни процеси към София, нарасналата мобилност на населението се посочват като фактори от 
национално значение, свързани с отговорностите на СО за постигане на целите заложени в Националната 
концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. Част от основанията за изменение са 
свързани с глобални фактори от порядъка на световната икономическа криза, промените в климата, новите 
технологични възможности.

Част от експертите допълват описаните основания и с личните си впечатления относно наличие на 
фактически грешки, констатирани в периода на одобряване на плана.

5.1.2. Страхове за/от изменение
Част от експертите заявяват своите опасения, че процедурата за изменение на ОУП може да “отвори 
кутията на Пандора и всеки собственик на имот да започне да иска по-голям Кинт“ (експерт, САБ), затова 
е изключително важно, ясно да се комуникира и аргументира какви елементи от ОУП няма да подлежат на 
изменение. Нагласите на представителите на Камара на строителите в България и Националната асоциация 
на строителните предприемачи са, че предстоящото изменение не трябва да променя съществено 
съществуващото положение в плана. Изменението трябва да се прави единствено, за да обслужи обществени 
нужди, свързани с изграждане на образователна, здравна инфраструктура и т.н, а не, за да обслужва частни 
интереси. Ясно се заявява тезата, че целта на предстоящото изменение трябва да бъде фокусирана върху 
това какво се цели да бъде постигнато в СО: “да започнем да живеем още по-лесно и по-добре в един още по-
красив и по-уреден град” (експерт, НАСП).

5.2. Предложения към заданието за изменение на ОУП на СО
5.2.1. Предложения за същността на заданието 
Предлага се заданието да бъде документ, който определя методиката на работа, то не трябва да посочва 
какво да се изменя в ОУП, а да изисква предварителна оценка на въздействието, чрез моделиране на процеси 
- транспортно моделиране, демографско моделиране, социално-икономическо моделиране и т.н. и след 
това, изграждане на сценарии за развитие. Експерт от Съюза на урбанистите в България подчертава 
необходимостта със заданието да се дадат изисквания за създаване на условия за реализиране на 
устройствените аспекти на Визия за София.

Изказва се предложение, че заданието трябва да се изработва след серия от обществени обсъждания, което 
ще гарантира на експертите ясно дефинирани и обществено съгласувани задачи, които да бъдат разрешени с 
устройствени мерки чрез ОУП.

Предложение: 

(1) Заданието за изменение на ОУП да съдържа следните основни части:
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• общи цели, указани от документи от по-високо йерархично ниво, с които ОУП следва да се съобрази;
• изисквания към методиката на работа;
• изследователски въпроси, на които предвижданията на ОУП следва да намерят отговор.

(2) Заданието за изменение на ОУП да постави изисквания за осигуряване на пространствена обезпеченост 
на устройствените аспекти на Визия за София. 

5.3. Предложения за изменение на ОУП на СО, ориентирани към 
целите на плана

5.3.1. Обхват на изменение

5.3.1.1. Териториален обхват
Част от експертите поддържат тезата, че териториалният обхват на изменение на ОУП следва да бъде 
определен съобразно територии с належащи за решаване проблеми, а не да обхваща цялата територия на 
Столична община. Подобно мнение се поддържа и от друга гледна точка - че изменението на ОУП не следва 
да обхваща територии, за чието развитие не се предполага наличие на ресурси за близките 20 години. В 
тази връзка териториалният обхват на предстоящото изменение се свързва основно с възможностите на 
Столична община да реализира предвижданията на действащия план (виж 5.3.1.4 Ресурсен обхват).

Някои експерти поддържат тезата, че териториалният обхват на изменението може да се използва успешно 
за намаляване на съществуващия инвестиционен натиск към едни територии и за насочване на ресурси към 
други. Очаква се, че по този начин да бъде ограничено разрастването и уплътняването на София в южна посока 
в подвитошката яка, а развитието на града да се насочи в северна посока, като кв. “Кремиковци” е една от най-
често споменаваните територии, която трябва да бъде фокус на ОУП.

От Съюзът на урбанистите в България обръщат внимание, че с изменението на ОУП следва да бъде направена 
оценка на действащите предложения за застрояване на части от територията на Столична община, които 
традиционно се използват за отдих и рекреация, особено територии с осигурен обществен транспорт именно 
за тази цел (местност Кърлежа, Люлин планина). От друга страна участници във форума “Планът на София” 
припомнят идея от периода 1970-1989 г. за урбанизиране на местност Лаго, понастоящем използвана предимно 
за отдих, и предлагат промяна предназначението на земята в територия за ниско жилищно строителство.

Предложения:

(1) При определяне на териториалния обхват да се имат предвид следните критерии:

• да се включат територии с установени проблеми, чието решаване е належащо;
• да се изключат територии, за чието развитие не се предвиждат ресурси в дългосрочен план.

(2) Териториалния обхват да се използва за облекчаване на инвестиционния натиск върху определени 
територии и насочване на инвестиционния интерес към други.

(3) Да се изясни териториалния обхват на далекоперспективните територии.

5.3.1.2. Времеви обхват
Участниците в дискусиите поддържат две основни тези по отношение на времевия обхват на ОУП. От една 
страна се счита, че планът следва да запази своя монотемпорален характер, но да съобрази предвижданията си 
съобразно динамиката на съвремието и възможностите за реализация на предвижданията си, което предполага 
преосмисляне на нормативно определения прогнозен период от 15-20 години в две посоки:

• запазване и дори увеличаване на периода с цел гарантиране на сигурни условия за инвестиционна активност, 
“за да може обществото да функционира нормално” (експерт, НАСП);

• намаляване на периода с цел определяне на по-реалистични предвиждания на развитие, “защото пазарът 
винаги изпреварва планирането” (експерт, ОП “Софпроект-ОГП).

От друга страна се поддържа мнението, че е логично ОУП да бъде план с мултитемпорален характер, което да 
позволи определяне на различни времеви периоди за различните типове предвиждания (виж 5.3.5. Статични и 
динамични елементи).

Обсъжда се и възможността времевият обхват на плана да кореспондира с програмните периоди и с 
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политическите мандати. 

Предложение:

(1) Да се направи оценка на нормативно определения прогнозен период на ОУП.

5.3.1.3. Целеви обхват
Част от експертите кометират, че целите на плана са това, което го прави работещ инструмент (виж 
2.3.1.1. ОУП като непълноценен инструмент). Особено внимание се обръща на това, че ОУП следва не само 
да е съобразен с целите на държавната политика, но и да отразява решенията по определени въпроси от 
местно значение. Като основен документ, определящ местната политика за развитие се сочи Визия за София, 
която предстои да бъде одобрена от Столичен общински съвет. В тази връзка експерти определят на ОУП 
задължението да бъде пространствен израз на целите на Визията. 

Предложения:

(1) ОУП да се съобрази с определените от Визия за София цели.

(2) ОУП да постави ясно формулирани цели, които не подлежат на интерпретация.

5.3.1.4. Ресурсен обхват
При определяне на обхвата на предстоящото изменение на ОУП на СО, експертите очакват да бъде направена 
ревизия на реализираните предвиждания към момента в устройствените зони. Предлага се преразглеждане 
и отпадане на територии, чието урбанизиране и облагородяване, според предвижданията на ОУП, ще струва 
на общината твърде много средства за изграждането на съпътстващата ги инфраструктура (например: 
териториите около ул. “Челопешко шосе”). Другият пример, който се дава е свързан с частни територии 
предвидени за обществени нужди, които подлежат на отчуждаване, но няма предвидени финансови средства 
за тях. Най-честият казус е свързан с частни имоти, отредени за елементи на Зелената система. В тази 
връзка се припомня идеята за общинска поземлена банка, която е била предложена по време на работата по 
действащия план, но е била отхвърлена. 

Някои експерти поддържат мнението, че действащият ОУП съдържа предвиждания, които не биха могли да се 
реализират за два последователни времеви обхвата и подчертават, че предстоящото изменение следва да се 
съобрази с ресурсните възможности на Столична община. Други допълват, че в случая ресурсите следва да се 
разглеждат не само като финансови, но и като човешки. 

Предложения: 

(1) Предвижданията на ОУП да се съобразят с ресурсните възможности на Столична община да ги реализира.

(2) Да се създаде поземлена общинска банка, чрез която да бъдат обезщетявани собствениците на имоти, 
отредени за обекти за широко обществено ползване.

5.3.2. Население
Една от основните цели на предстоящото изменение на ОУП, която се посочва, е търсенето  на отговор на 
въпросите: “За какъв брой хора ще се се изработва ОУП на СО?”, “Колко голям град си представяме, че трябва да 
бъде София?” (експерт, РК София област на КАБ),  Основното притеснение на част от експертите е свързано 
с концентрацията на население в СО, което е в противоречие с идеите за децентрализация на населението в 
страната, залегнали в основата на Националната концепция за пространствено развитие. Техният призив е 
с помощта на устройствени инструменти да се влияе върху тенденцията за урбанизиране на незастроени 
и необслужвани с техническа инфраструктура територии в СО и да се ограничи разрастването на 
строителните граници на София. Всички ясно си дават сметка, че това трябва да бъде политическо решение, 
което да бъде обвързано с целите, които България си поставя в национален контекст, за да реши проблемите с 
обезлюдяването на страната и  концентрация на население в София.

Предложение:

(1) Предвижданията на ОУП на СО да бъдат съобразени с демографската политика  на страната и Столична 
община.

5.3.3. Информираност и разбираемост
Един от дефиците на ОУП, подчертани от част от участниците е възможността за ориентиране на всички 
заинтересовани страни, както в процесите по изготвяне и прилагане на плана, така и в съдържанието му. 
Подчертава се, че дори и да не участват в процеса на вземане на решения, гражданите имат право на цялата 
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информация, макар част от експертите да поддържат тезата, че обществените обсъждания на ОУП следва 
да не се извършват само с информационна цел. В тази връзка се споменава, че не се предприемат действия за 
информация и публичност на задължителният ежегоден доклад за изпълнението на ОУП (чл. 127, ал. 9, ЗУТ), ако 
такъв се изготвя.

Предложения:

(1) Да се изготви комуникационна стратегия, като неразделна част от заданието за изменение на ОУП, 
която да обхваща дейности, целящи включване на максимален брой заинтересовани страни в процесите на 
вземане на решения относно предвижданията на плана чрез идентифициране на различни общности и техни 
представители.

(2) Да се изготви комуникационна стратегия, като неразделна част от съдържанието на ОУП, която да 
обхваща дейности, целящи информиране на всички заинтересовани страни за предвижданията на плана и 
начините им на реализиране, при съобразяване с комуникационните стратегии на други значими проекти на 
Столична община.

Част от експертите, участвали в изработването и прилагането на действащия ОУП на СО считат, че е 
необходимо да се подходи по-съобразително към текстовите материали на плана, особено с оглед на по-
доброто им възприемане в комплект с графичните материали. Експерти, представители на браншовите 
организации отбелязват, че настоящите текстови материали на плана не защитават проектното решение, и 
че липсва съществената информация по определени теми. 

Предложение:

(1) Текстовите материали на ОУП да се съобразят със следните препоръки:

• текстовите части по различните системи на ОУП да бъдат по-пълни и по-добре балансирани като 
информация една спрямо друга;
• предложенията на ОУП да бъдат аргументирани и обяснени; 
• използваният стил на писане да отговаря на възможностите на заинтересованите лица за възприемане на 
материала (виж 3.1.1. Разбираемост).  

По отношение на графичните материали на плана, препоръките са свързани най-вече с текущата работа по 
прилагането му. Коментира се както необходимостта от повече и по-самостоятелни схеми по отделните 
системи и определени инфраструктурни мрежи, които да позволяват по-лесна работа при проучване и/
или изработване на инвестиционни проекти (например: Генерален план за водоснабдяване и канализация 
за обособена територия, схеми към Общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма 
София) от 1938 г.), така и необходимостта от по-композитни схеми по отделните системи и определени 
инфраструктурни мрежи, които да бъдат ориентирани спрямо определените цели на плана. Съвременните 
ГИС технологии позволяват по-добра работа с плана, но се подчертава, че все още не се използват от всички, 
които носят отговорност за прилагането му.

Предложение:

(1) Графичните материали на ОУП да се съобразят със следните препоръки:

• предложенията за функционалните системи на ОУП, включително за мрежите на техническата 
инфраструктура да бъдат обособени в самостоятелни схеми, позволяващи по-лесна работа по последващи 
инвестиционни проекти;

• предложенията на ОУП да бъдат представени на отделни схеми, ориентирани спрямо целите за развитие 
на Столична община, поставени с плана.

5.3.4. Изпълнение на целите
Коментарите и предложенията засягат както необходимостта от допълване на съдържанието на ОУП 
с елементи на оценка  на въздействието и мониторинг, така и нуждата от промяна в организацията на 
работа на общинска администрация и дори създаване на специфични звена (виж 2.1.3. Изпълнение, наблюдение, 
изменение). Повдига се въпросът до колко предложеният механизъм за ежегодно докладване на изпълнението 
на ОУП (чл. 127, ал. 9, ЗУТ) е ефективен и дали определения срок е достатъчен за измерване на изпълнението на 
плана. 

Част от експертите наблягат на необходимостта от спазване на съществуващите нормативни изисквания 
относно изработването и приемането на рамкова и специализирани програми по прилагането на ОУП на СО.
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Предложения:

(1) Да се изготви предварителна оценка на въздействието на предвижданията на ОУП.

(2) Да се определят индикатори за изпълнение, съобразно целите на ОУП и избран времеви обхват.

(3) Да се следи изпълнението на ОУП, съобразно избран времеви обхват и при необходимост планът да се 
изменя с оглед на по-ефективно продължаващо изпълнение на целите.
(3.1) Процесът на наблюдение на плана да се институционализира, като се определи звено от състава на 
общинска администрация, което да се занимава с непрекъснато изследване на кумулативните въздействия 
на отделните действия по прилагане на плана.
(3.2) Процесът на наблюдение на плана да не се институционализира, като извършването на тази дейност 
се поеме от професионалисти, които да гарантират безпристрастното ѝ осъществяване (например: 
представители на браншови организации и/или неправителствени организации).

(4) Да се изработят и приемат рамкова и специализирани програми за прилагане на ОУП (чл. 14, ЗУЗСО), както и 
етапна програма за реализиране на предвижданията на комуникационно-транспортната система (чл. 31, ал. 
3, т. 5, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове).

(5) Да се направи оценка на съдържанието и времевия обхват на ежегодният доклад за изпълнението на 
ОУП (чл. 127, ал. 9, ЗУТ), при съобразяване с поставените от плана цели (например: докладът да е проблемно 
ориентиран, да съдържа анализ на текущи тенденции, позволяващи или непозволяващи реализацията на 
определена цел).

(6) Да се определят специфични правила за прилагане на плана, ориентирани към изпълнението на целите 
(например: издаване на разрешение за строеж на обекти, разположени в урегулирани поземлени имоти само 
при изградена и въведена в експлоатация техническа инфраструктура).

5.3.5. Статични и динамични елементи
Част от експертите предлагат да се преразгледа действащата процедура за изменение на ОУП, според 
тях процедурата трябва да бъде гъвкава и да зависи от обхвата и значимостта на предлаганата промяна. 
Предложението включва ОУП да има два типа елементи - динамични, такива  които подлежат на по-бърза 
процедура на изменение, или са обект на регулярен анализ и изменение и други - статични, които трябва да 
бъдат устойчиви и не подлежат на изменение, за да служат като основни репери за развитието на града.

Примерите, които експертите посочват за статични елементи са: елементите на Зелената система, реки и 
открити водни течения и минерални води, източници на водоснабдяване и преносните и разпределителните 
проводи и съоръжения на инженерната техническа инфраструктура. Динамичните елементи, които се дават 
за пример са: част от елементите на транспортната техническа инфраструктура, комуникационните мрежи 
и съоръжения. Експертите подчертават, че динамични елементи и в момента са устройствените показатели 
на функционалните зони.

От друга страна се твърди, че разделянето на елементите на ОУП на статични и динамични би предизвикало 
хаос, и че причината за изменение на ОУП винаги следва да е съществена, така че да бъде оправдана 
процедурната тежест.

Предложения:

(1) Предвижданията на ОУП да се оформят в две групи:

• статични елементи (неподлежащи на изменение, служещи като основни репери за развитието на 
територията)
• динамични елементи (подлежащи на изменение).

(2) Процедурата по изменение на ОУП да се съобрази със предвижданията за статични и динамични елементи.

5.4. Предложения за изменение на ОУП на СО, ориентирани към 
устройството на територията
5.4.1. Устройство на територията

5.4.1.1. Устройствени зони
Освен предложенията относно териториалния обхват на предстоящото изменение, част от експертите 
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поставят на обсъждане начините на определяне на устройствените зони и прилежащите устройствени 
показатели. Предлага се оптимизация на зонирането в ОУП, основаващо се на концепцията за работа с основни 
типове зони, заложена в ЗУТ (чл. 106, т. 1, ЗУТ), като се отчита целта на ОУП като документ, определящ 
общата структура на територията, а ПУП като конкретизиращи устройството и застрояването. От друга 
страна, от Камара на инженерите по геодезия подчертават, че поради специфичния мащаб на изработване 
на ОУП териториите на жилищните комплекси се разглеждат изключително окрупнено, което е във вреда на 
съществуващите озеленени площи и предлагат детайлизиране на съществуващото зониране. Направено е 
и предложение, за територии за които е необходимо, да бъдат определени т.нар. “подзони”, които да бъдат 
конкретизирани с ПУП.

Част от експертите коментират съществуващите проблеми при конкретизиране на устройството на 
територията при изработване на ПУП като подчертават възможностите на съвременните начини на 
работа с дигитални технологии и предлагат определяне на границите на устройствените зони при следване 
на съществуващите граници на урегулираните поземлени имоти. Други отчитат, че тъй като границите 
на поземлените имоти са динамични, поради възможности за делба или обединяване, то следва да се оформят 
правила за конкретизиране на границите на зоните.

Предложения:

(1) Да се направи оценка на начините на определяне на устройствените зони съобразно функционалните 
потребности при съобразяване на същността на ОУП като част от системата за планиране на 
устройството на територията.

(2) При определяне на зоните за жилищно застрояване да се уточнят границите на самостоятелните 
терени за озеленяване в тях.

(3) При определяне на зоните за обществено обслужване да се укаже функцията на обектите, предвидени за 
изграждане в тях.

Експерти от Регионална колегия София област на Камара на архитектите в България поставят въпроса за 
това, че ОУП трябва да задава неизменящи се репери към съответната територия, които трябва да бъдат 
от надстратегическо ниво (например: “В центъра на София няма да има завод за отпадъци”). По този начин 
за конкретни територии следва да се определят функционални характеристики, които да дават по-ясна 
представа за възможностите за развитие.

Предложение:

(1) Да се определят репери от надстратегическо ниво за конкретни територии, с което да се 
конкретизират функционалните им характеристики.

5.4.1.2. Устройствени показатели
Експертите поставят въпроса за това как се определят устройствените показатели. Темата се коментира 
като се дават за пример територии, чиито негативи се определят като следствие от некоректно определени 
показатели. Основните проблеми са в Смф зони, в централните части на София и подвитошаката яка, където 
показателите са недостижими и заложените коефициенти на застрояване са “нереални”. Счита се, че при сега 
заложените стойности  е невъзможно да бъде постигнат баланс между плътност на застрояване, Кинт и площ 
на озеленяване за всеки имот. За пример се посочват и територии с типично застрояване, особено в централна 
градска част (например територията около ул. “Цар Иван Асен II”), които следва да запазят характеристиките 
си и да не се допуска претоварването им чрез определяне на високи стойности на устройствените параметри. 
В тази връзка експерти от Регионална колегия София-град на Камарата на инженерите в инвестиционното 
проектиране обръщат внимание, че концепцията за застрояване на жилищните комплекси (например: ж.к. 
“Люлин”, ж.к. “Младост”) следва да не бъде нарушавана, като се предлага да бъде спряно изграждането на нови 
строежи, с които се уплътняват пространствата между съществуващите сгради.

Повдига се и въпросът какво се случва със сградите, изградени преди влизането в сила на ОУП, одобрен с 
Решение № 147/2006 г. на Министерски съвет, които са в противоречие със сега действащите параметри. 
За пример се посочва зоната около Южен парк, в която има съществуващи сгради, изградени при по-високи 
показатели от действащите.

Предлага се да бъде направена преоценка на определените с ОУП максимално допустими стойности на 
устройствените параметри с цел осъзнаване на резултата от постигането им с следващите от това 
промени в гъстотата и характера на застрояване. Експерт от Регионална колегия София-град на Камарата 
на архитектите в България коментира, че при определяне на устройствените показатели на функционалните 
зони от ОУП не се прави връзка с възможното натоварване на територията и плътността на обитаване. 
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Предложенията се допълват с възможности за обогатяване на параметрите с допълнителни показатели, 
съобразно целите на плана, както и възможности за използването им като подпомагащи процесите на 
управление на територията.   

Предложения:

(1) Да се направи оценка на начините на определяне на устройствените параметри при съобразяване на 
същността на ОУП като част от системата за планиране на устройството на територията.
(1.1) Да се обвържат устройствените показатели и характеристиките на съществуващата застроена среда.
(1.2) Да се обвържат устройствените показатели с плътността на обитаване и натоварването на 
територията.

(2) Съществуващите устройствени параметри да се допълнят с нови показатели като стойности за 
подземно застрояване и стойности за свободна дворна площ.

(3) Устройствените параметри да се използват като инструмент за управление на територията 
като се обвържат със степента на изграденост на техническа инфраструктура (например: в зони с 
неизградена техническа инфраструктура да се определят занижени показатели, които да се увеличат след 
изграждането ѝ).

5.5. Предложения за изменение на ОУП на СО, ориентирани към 
пространствено-функционалните системи
5.5.1. Система “Транспортно-комуникационна инфраструктура”
Част от експертите ясно заявяват позицията, че инфраструктурата е основен градообразуващ фактор, 
който трябва да задава посоката на развитие на града, и че тя трябва да се планира и изгражда единствено 
в услуга на обществения интерес. Според тях, фокусът за изменение на действащия ОУП трябва да бъде 
поставен върху развитието на транспортната инфраструктура при съобразяване с коефициента за 
интензивност на застрояване за всяка от зоните, през които преминават новопредвидени и/или изменени 
трасета. 

Част от експертите повдигат темата, че трябва да настъпи промяна във функционалната парадигма на 
отделните системи в ОУП. Според тях, вече не може да се планира в границите на система “Транспортно-
комуникационна инфраструктура”, а трябва да се мисли в посока на планиране на градска мобилност. Тя включва 
аспектите на всички видове личен и обществен транспорт, а улиците вече не се разглеждат единствено 
като провеждащи движение, но и като публични пространства. Подобна посока на планиране е водеща в 
европейски контекст. Трябва да се преразгледат предвижданията, заложени в сега действащия ОУП, които са 
водени от целите за постигане на по-висока проводимост на автомобили и обществен транспорт. В тази 
връзка, експертите поставят фокус върху съвременните тенденции за планиране на интелигентен и зелен 
транспорт.

5.5.1.1. Улична мрежа
Експертите предлагат преосмисляне на основните градски магистрали и броя на пътните ленти заложени за 
някои трасета в зависимост от предвижданията на категорията на пътя, като за пример се дават:

• Северна скоростна тангента;
• Западна тангента, предвидена по ОУП, ограничава достъпа на хората, които живеят в ж.к. Люлин до Западен парк;
• Околовръстен път, функционира като разделител между града и планината и прекъсва пешеходната връзка 
към Витоша.

Експертите от Регионална колегия София област на Камара на инженерите в инвестиционното прoектиране 
припомнят нуждата от изработване на нивелетни проекти при проектирането на уличната мрежа.

Според експерти, трябва да се насърчава използването на вътрешно квартални улици и където е възможно 
трябва да се правят “споделени улици” между пешеходци, велосипедисти  автомобили. Изказани бяха и мнения, 
които насочват вниманието върху приоритизиране на автомобилното движение. Според експерти в момента 
се води популистка кампания, която защитава интересите на пешеходци и велосипедисти. Те мислят, че 
транспортните проблеми на София ще бъдат решени с изграждане на по-широки улици. Припомнена беше 
идеята за вкарване на автомобилното движение в тунели под земята и по-конкретно предложенията за 
изграждане на тунел от пл. “Независимост” до сградата на Софийския университет, който свързва бул. “Тодор 
Александров” и бул. “Цар Освободител.

Сред експертите се появиха идеи в ОУП да бъдат отразени маршрути със специфични режими, например, 
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основните трасета на ученици до училищата - които да бъдат обезопасени, да бъдат изградени с по-широки 
тротоари и  парапети. 

Предложения:

(1) Да се направи преосмисляне на политиката на Столична община по въпросите на градската мобилност.
(2) Да се направи преразглеждане на предвижданията за развитие на уличната мрежа от действащия ОУП на СО.
(3) Да се изработят схеми на напречните профили и надлъжните наклони на първостепенната улична мрежа 
като част от План-схема на комуникационно-транспортната система към ОУП.

5.5.1.2. Система за велосипедно движение
Експерти предлагат велосипедната инфраструктура в ОУП да бъде преразгледана. Тя трябва да се 
приоритизира и да осигурява непрекъснатост на велосипедното движение. Експерт от Камарата на 
геодезистите в България предлага да бъде заложено планирането и на високоскоростни трасета за двуколесни 
превозни средства, велосипедни трасета към Витоша и към населените места около София.

Предложения:

(1) Да се направи преразглеждане на предвижданията за развитие на системата за велосипедно движение от 
действащия ОУП на СО.

(2) Да се планират:

• високоскоростни трасета за двуколесни превозни средства;
• велосипедни трасета към Витоша;
• велосипедни трасета, свързващи София с другите населените места в Столична община, и София с 
населените места, разположени в близост до територията на общината.

5.5.1.3. Инфраструктура за паркиране
Според експерти, с предстоящото изменение на ОУП трябва да се реши проблема на София с паркирането. 
Трябва да бъдат изградени буферни паркинги в центъра на София и да бъдат разширени паркингите към 
метростанциите. Те трябва да бъдат общински и тази отговорност не трябва да се прехвърля към 
строителните предприемачи. Предлага се ОУП да отрежда “зони за паркиране” на територията на всеки 
квартал, подобно на зоните предвидени за озеленяване. Така паркоместата ще могат да се осигуряват извън 
границите на частния имот.

Предложения:

(1) Да се планират:

• система от буферни паркинги в централна градска част;
• разширение на паркингите към метростанциите;
• зони за паркиране на територията на всеки квартал.

5.5.1.4. Система за градски железопътен транспорт
В предстоящото изменение на ОУП на СО експерти очакват да бъде предложено развитие на железопътния 
възел на Централна ЖП гара. Те посочват проблема, че железопътните линии се събират  в центъра на София и 
се превръщат в пространствена бариера между различни територии. 

Част от експертите считат, че следва да се планира околовръстна жп линия, която да позволи по-добро 
включване в транспортната система на София на територии, до които не достига метро. Препоръчва се и 
изграждане на наземни линии на метрото към Костинброд и Елин Пелин.

Предложения:

(1) Да се оформят предвиждания за развитие на железопътния възел на Централна ЖП гара с оглед 
премахване на съществуващи пространствени бариери между различни територии.

(2) Да се оформят предвиждания за развитие на система за градски железопътен транспорт.
(2.1.) Да се планират:

• околовръстна ЖП линия;
• наземни линии на метрополитена в посоки Костинброд и Елин Пелин.
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5.5.1.5. Система за обществен транспорт
По време на груповите дискусии и индивидуалните интервюта темата за обществения транспорт на 
територията на Столична община бе засегната в следните направления:

• необходимост от постигане на ефективност на транспортната система, чрез осигуряване на: по-добра 
обвързаност на различните линии на обществения транспорт; по-добро разписание на обществения 
транспорт в крайградските райони; по-добро използване на съществуващите линии на трамвайния, 
тролейбусния и автобусния транспорт по трасетата на метрополитена; 

• необходимост от осигуряване на оптимални условия за пътниците, чрез гарантиране на: по-добра 
достъпност до спирките на обществения транспорт; по-добри възможности за използване на обществения 
транспорт от хора в неравностойно положение.

Предложение:

(1) При изграждане на обекти за обществено обслужване с голям капацитет за посетители да се 
предвиждат възможности за обслужване с обществен транспорт (например: този проблем не е решен при 
ситуирането на зала “Арена Армеец София”).

5.5.2. Система “Инженерна-техническа инфраструктура”
Система “Инженерна-техническа инфраструктура” на ОУП на СО се засяга през проблемите на отделните 
мрежи, част от които се очаква да бъдат решени с предстоящото изменение. Като проблем, общ за всички 
мрежи, се коментира липсата на баланс между обществения интерес, свързан с необходимостта от 
осигуряване на необходимата инфраструктура и корпоративния интерес на организациите, предоставящи 
обществени услуги.

5.5.2.1. Водоснабдителна и канализационна мрежи
Проблеми, които експертите посочват:
• застрояване на територии без предварително изградена ВиК мрежа;
• липса на алтернативни източници на водоснабдяване;
• липса на дъждовна канализация;
• оразмеряване на канализационната мрежата спрямо предвижданията на плана;
• третиране на отпадъчните води от канализационната мрежа на София само от една пречиствателна 
станция - “Кубратово”;

Предложения:

(1) При оразмеряване на канализационната мрежа да се предвиди възможност за постъпателно изграждане 
и възможности за промяна на предвижданията при последващи изменения на ОУП, при установяване на 
невъзможност за провеждане на предвидени благоустройствени мероприятия.

(2) Към графичните материали на ОУП да се добавят:

• площадките/сервитутите на съоръженията към водоснабдителната и канализационната мрежи;
• санитарно-охранителните зони на водните резервоари.

5.5.2.2. Електроснабдителна мрежа
Проблеми, които експертите посочват:

• използване на преобразувателна подстанция “Металургична” при развитие на територията на София в 
северна посока.

5.5.2.3. Топлоснабдителна мрежа
Проблеми, които експертите посочват:

• разпределение на територията на София между “Топлофикация София” ЕАД и “Овергаз”;
• оразмеряване на мрежата спрямо предвижданията на плана.

5.5.3. Система “Обитаване и жилищен фонд”
В действащия ОУП фокусът на система “Обитаване и жилищен фонд” е поставен върху развитие на 
териториите за обитаване в Столична община, като по този начин е трябвало да бъде решен проблемът за 
острите жилищни нужди, пред които София е била изправена още от момента, в който е обявена за столица. 
Оценката на експертите е, че този проблем вече не стои на дневен ред. Според тях, основните проблеми, 
които трябва да бъдат решени чрез ОУП са свързани с:
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• подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториите, предназначени за жилищно 
строителство;
• нуждата от социални жилища, които да гарантират правото на жилище на най-нуждаещите се;
• нуждата от общински жилищен резерв за извънредни случаи като бедствия и аварии;
• нуждата от качествен жилищен фонд
• регулация на обитаването и справяне с пространствената сегрегация между бедни и богати;
• гетата, които са вързани със събаряне на незаконно строителство;
• големия брой необитаеми жилища;
• големия брой трансформирани жилищни пространства за офисни нужди; 
• осигуряване на жилищните квартали със социална, културна и търговска инфраструктура;
• насърчаване на обединена предприемаческа инициатива за строителство на жилища;
• насърчаване висококачествена предприемаческа инициатива и обвързването й с финансови инструменти, 
общински фондове и данъчна политика за строителство на жилища.

Очакванията към предстоящото изменение на ОУП са, че трябва да се решат проблеми, свързани с 
презастрояването, които се проявяват в няколко аспекта:

• презастрояването в южните квартали на София - “Манастирски ливади”, “Малинова долина”, “Кръстова вада”;
• уплътняването на жилищните комплекси (виж 5.4.1.2. Устройствени показатели);
• завишени устройствени показатели, противоречащи на характеристиките на съществуващата застроена 
среда.

Експертите поставят следните въпроси, които трябва да се решат в рамките на система “Обитаване и 
жилищен фонд”:

• Трябва ли да има затворени комплекси в СО?
• Какво се случва с панелните комплекси, след като техният експлоатационен срок изтича, а там живее повече 
от една трета от населението на София?

Предложения:

(1) Да се създадат инструменти за попълване на дефицити в жилищната политика (например: данък за 
второ жилище; регулиране на отношенията между наемател и наемодател; ангажиране на предприемачите 
със социални жилища и достъпни жилища; достъпни жилища във всеки квартал за хора със социално важни 
професии, като форма за предотвратяване на гетоизацията в града.

(2) Да се наложи мораториум върху застрояването на ж.к. “Младост” (виж Предложение (1.1) от 5.4.1.2. 
Устройствени показатели).

5.5.4. Зелена система

5.5.4.1. Имоти частна собственост, предназначени за обекти на Зелената система
Един от основните проблеми, посочен от експертите е невъзможността за реализиране на зелените 
площи, предвидени в ОУП върху имоти частна собственост. Поставя се въпроса за това какво ще се случи 
с тези площи, които общината не е успяла да отчужди в нормативно определените срокове. Експертите 
обсъждат възможни сценарии за решаване на този казус, като предложенията им варират от намаляване на 
териториалния обхват на предвидените обекти на зелената система до предложения за временни режими за 
ползване на частните имоти от техните собственици, придружени от набор от условия, които позволяват 
запазване на екологичните характеристики на територията.

5.5.4.2. Устройствени показатели за озеленяване
Другият основен проблем, посочван в дискусиите е свързан с устройствените параметри за озеленяване на 
всеки отделен имот. Според тях, проблемни са  показателите за висока дървесна растителност в районите 
на подвитошката яка, които принуждават собствениците “да правят гори в техните имоти” (експерт, СЛА). 
Според тях параметрите са нереалистични, за да бъдат постигнати от инвеститора, той много често е 
принуден да “шмекерува”, “поставят се кашпи, които след шест месеца се премахват”. Националната асоциация 
на строителните предприемачи предлага този проблем да се решава на ниво квартал, а не на ниво имот и 
ОУП да отрежда зона за озеленяване в квартала, която компенсаторно да бъде озеленявана. В тази връзка 
представител на Камарата на строителите в България предлага при сключено застрояване, между сградите да 
се прави обща зелена площ, която да се ползва от всички.

Предложения:

(1) Да се осъвремени Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
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(2) Да се потърсят възможности за реализиране на “зелените клинове” и да се подобри връзката на Южен 
парк с Ботаническата градина и Витоша.

(3) Да се предвиди система от локални паркове за ежедневен отдих, които да обслужват гражданите и да се 
запазят съществуващите озеленени площи в кварталите.

(4) Да се обогати обхвата и развитието на зелената система с елементи на озеленяването по покривите и 
фасадите на сградите.

(5) Да се подобри поддържането и управлението на зелените площи чрез въвеждане на стандарти за 
кастрене и косене.

(6) Да се осигурят условия за практикуване на градско земеделие.

5.5.5. Система “Труд”
По отношение на система “Труд”, експертите посочват два фактора, свързани със съвременните форми на 
труд,  които ОУП трябва да вземе под внимание:

• нуждата от нови споделени пространства за труд, наложена през последните години покрай нарастващия 
брой на свободно наети хора, които имат възможност да упражняват професията си дистанционно;
• нуждата от обособяване на  бизнес зона, в която да се локализират високите сгради.

5.5.6. Система “Отдих”
Експертите посочват повишената важност на система “Отдих”, особено по отношение на създаване на 
възможности за бърз достъп до места за отдих, достигането, до които не би трябвало да отнема дълго време. 
Те посочват няколко фокуса за развитието ѝ:
• планините около София - Витоша, Плана, Люлин, Верила, Лозен и Стара планина;
• близките до София населени места;
• териториите на съществуващата образователна инфраструктура (например: училищни дворове);
• местата за спорт по квартали - игрища и спортни съоръжения.

5.5.7. Система “Културно-историческо наследство”
Експертите повдигат темата за нуждата от актуализация на регистрите на недвижимите културни 
ценности и включване на паметници, които са свидетелство за времето на Модернизма. Експерт от Съюза на 
архитектите в България предлага в списъците на Националния институт за недвижимо културно наследство 
да влязат ж.к. “Илинден”, ж.к. “Яворов” и квартал “Модерно предградие”. 

Експертите поставят въпроса за нуждата от налагане на специален режим на опазване на Архитектурно 
историческия резерват “Сердика - Средец”, както и  нуждата от по-ясно обособени културни маршрути.

6. Заключение

Настоящето обобщение е част от процеса, който  ще послужи за основа за изработване на задание за 
изменение на действащия ОУП. Формулираните проблеми и предложения, ще бъдат предмет на подробен анализ 
и ще послужат за основа на предстоящите експертни дискусии, които ще се фокусират върху следните теми - 
Обитаване и жилищен фонд, Техническа инфраструктура, Зелена система, Мобилност.
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Приложение

Снимки от събития от ЕТАП I и ЕТАП II от процеса на оценка
на въздействието на Общия устройствен план на Столична община
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Приложение

Списък на участници в ЕТАП I и ЕТАП II от процеса на оценка
на въздействието на Общия устройствен план на Столична община

Албена Мирчева, управител на “Команс 2000” АД.  Участва в етап II, дискусия КСБ.
Алекси Кръстев, инженер. Участва в етап II, интервю.
Ангел Буров, урбанист, главен асистент към Катедра Градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ, член на 
СУБ.  Участва в етап I, фокус група 1, сесия 1 и 2, форум и етап II, интервю с член на СУБ.

Беата Цонева, урбанист, експерт в отдел “Устройствено планиране в НАГ. Участва в етап II, дискусия с НАГ.
Белин Моллов, пенсионер, архитект. Участва в етап II, дискусия със САБ.
Благовеста Дедьова, пенсионер, инженер-конструктор, работила е в Агенция “Пътна инфраструктура”, бивш 
заместник-кмет на Самоков. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София област. Участва в етап II, дискусия с 
КАБ РК София-град.
Божидар Божанов, софтуерен инженер. Участва в етап I, форум.
Борислав Георгиев, архитект. Участва в етап II, дискусия с КАБ РК София-град.
Бойка Къдрева, архитект, директор на дирекция “Териториално планиране” на НАГ, Столична община. Участва в 
етап I, фокус група 2, сесия 1 и етап II, дискусия с НАГ.
Бойко Секиранов, началник отдел Регионална икономика и анализи към Направление Финанси и стопанска 
дейност на Столична община. Участва в етап I, фокус група 3, сесия 2.
Борис Готов, инженер-конструктор, работил е в “Главпроект”. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-
град.

Валентина Василева, пенсионер, архитект. Участва в етап II, дискусия с КАБ/РК София-град.
Валентина Едрева, архитект. Участва в етап II, дискусия със САБ.
Ваня Серфимова, архитект. Участва в етап II, дискусия с КАБ/ РК, София-област.
Веляна Найденова, пенсионер ландшафтен архитект.  Участва в етап II, дискусия със СЛА.
Венелин Шъков, инженер, главен експерт в отдел “Благоустройствени дейности и публични пространства” на 
дирекция “Териториално планиране” на НАГ, Столична община. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 2.
Венета Кавалджиева, архитект. Участва в етап II, дискусия с КАБ РК София-град.
Веселин Дончев, пенсионер, архитект. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 1 и 2.
Веселин Дуковски, архитект. Участва в етап II, дискусия със САБ.
Веселин Монов, заместник управител на фирма “Геокад 93”, председател на комисията Професионална етика на 
КИГ. Участва в етап II, дискусия с КИГ.
Веселина Желязкова, транспортен-инженер, преподавател в Строителния факултет на УАСГ. Участва в етап 
II, дискусия с КИИП/РК София област.
Веселина Калайкова, ландшафтен архитект. Участва в етап I, фокус група 2, сесия 1 и 2 и етап II,  дискусии със 
СЛА и КАБ/РК София-град.

Галина Алексова, урбанист, председател на сдружение “Съюз на урбанистите в България”. Участва в етап I, 
фокус група 2, сесия 1 и 2 и етап II, интервю с член на СУБ.
Георги Бакалов, архитект. Участва в етап II, дискусия със САБ.
Георги Георгиев, инженер-конструктор, бивш директор на “Експорстрой”. Участва в етап II, дискусия с КИИП/
РK София-град.
Георги Иванов, инвеститор, управител на “Форт Нокс” ООД. Участва в етап 1, форум.
Георги Кордов, инженер, председател на КИИП/РК София-град. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-град.
Георги Пенчев, софтуерен инженер, координатор “Технологии, икономика и управление” на проект “Визия за 
София” на ОП “Софпроект-ОГП”. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 2.
Георги Спиридонов, управява “Нова строителна идея” ЕООД.  Участва в етап II, дискусия КСБ.
Георги Шопов, инженер, председател на Управителния съвет на сдружение “Национална асоциация на 
строителните предприемачи”, управител на “Тобо проект”. Участва в етап I, фокус група 2, сесия 1 и 2 и етап II, 
интервю с председател на НАСП.
Гергана Йорданова, инженер, главен инженер на ОП “София - проект”. Участва в етап I, фокус група 2, сесия 1. 
Участва в етап II, интервю.
Гергин Борисов, графичен дизайнер, представител на сдружение “Спаси София”. Участва в етап I, фокус група 3, 
сесия 1.
Гинка Димова, инженер. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-град.

Даниела Стайкова, ландшафтен архитект; проектант. Участва в етап II, дискусия с КАБ РК София-град.
Даяна Николова, архитект, експерт в ОП “Софпроект-ОГП”. частва в етап I, фокус група 3, сесия 1 и 2.
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Приложение

Списък на участници в ЕТАП I и ЕТАП II от процеса на оценка
на въздействието на Общия устройствен план на Столична община

Деляна Сеченска, главен инженер на Столична община. Участва в етап II, дискусия с НАГ.
Десислава Данчева, ландшафтен архитект,,преподавател в Лесотехнически университет. Участва в етап II, 
дискусия със СЛА.
Димитър Паскалев, архитект, представител на гражданска инициатива “Група Град. Участва в етап I, фокус 
група 3, сесия 1 и 2.
Добрина Желева-Мартинс, доцент, архитект, пенсионер. Участва в етап II, дискусия със САБ.
Егмонт Якимов, управлява “Бокар” ООД. Участва в етап II, дискусия КСБ.
Елена Бикова, секретар на КАБ/ РК София град. Участва в етап II, дискусия с КАБ РК София-град.
Елена Димитрова, архитект, пенсиониран преподавател към Катедра Градоустройство, Архитектурен 
факултет, УАСГ. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 1.

Жана Стойчева, архитект и урбанист.  Участва в етап II, дискусия със САБ.
Жоржета Рафаилова, архитект, експерт в ОП “Софпроект-ОГП”. Участва в етап I, фокус група 2, сесия 1 и 2.

Златан Златанов, геодезист, председател на КИГ, управител на фирма “Геокад 93”. Участва в етап II, дискусия с КИГ.
Златко Терзиев, началник отдел “Устройствено планиране” на дирекция “Териториално планиране” в НАГ. 
Участва в етап I, фокус група 2, сесия 2 и етап II, дискусия с НАГ.

Иван Александров, инженер-проектант.  Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-град.
Иван Велков, консултант, заместник-председател на СОС, заместник-председател на постоянната комисия 
на СОС по опазване на околната среда, земеделие и гори; член на постоянната комисия на СОС по устройство на 
територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 1.
Ивайло Тодоров, инженер; “Ливтас” ЕООД.  Участва в етап II, дискусия КСБ.
Илко Илиев, архитект. Участва в етап II, дискусия със САБ.
Ирина Мутафчийска, урбанист, главен асистент към Катедра Градоустройство, Архитектурен факултет, 
УАСГ. Участва в етап II, интервю с член на СУБ.

Йоан Каратерзиян, инженер геодезист, работи в областта на устройственото планиране. Участв в етап II, 
интервю с председател на КГБ. 
Йордан Калчев, демограф, пенсионер, хоноруван преподавател в катедра “Икономическа социология” на УНСС.  
Участва в етап I, фокус група 1, сесия 2.

Калоян Карамитов, урбанист, координатор “Устройствено планиране, градска среда и транспорт” на проект 
“Визия за София” на ОП “Софпроект-ОГП”. Участва в етап I, фокус група 3, сесия 1 и 2.
Капка Панчева, инженер. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-град.
Кирил Ганев, електро-инженер. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-град.
Константин Проданов, пенсионер, председател на КИИП/РК София област, инженер-конструктор, работил в 
“Главпроект”. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София област.
Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Участва в етап I, фокус група 3, сесия 1.
Красимир Милушев, управлява “Красстрой” ООД. Участва в етап II, дискусия КСБ.

Лидия Лазарова, архитект, председател на Сдружение софийски архитекти към САБ.  Участва в етап II, 
дискусия със САБ.
Лилия Христова, обществен посредник на Столична община. Участва в етап I, форум.
Любка Петрова, заместник председател на Административен съд - София. Участва в етап I, форум.
Любомир Ташков, пенсионер, инженер-конструктор, работил в “Софпроект”- комплексен отдел.  Участва в 
етап II, дискусия с КИИП/РКСофия област.

Малина Добрева, бивш главен експерт в дирекция “Териториално планиране”, отдел “ОУП” на НАГ. Участва в етап 
II, интервю.
Маньо Манев, инженер-конструктор; работил в ОП “Софпроект-ОГП”, работил е “Главпроект”, работи в 
“БИАС-М”. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-град.
Мариета Андреевска, архитект. Участва в етап II, дискусия с КАБ/ РК, София-област.
Мариета Григорова, проектант; хоноруван преподавател в УАСГ, катедра “Градоустройство”. Участва в етап II, 
дискусия с КАБ/ РК, София-област.
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Марин Бакалов, управител на “Мактерконсулт” ЕООД.   Участва в етап II, дискусия с КАБ/ РК, София-област.
Мария Кънчева, пенсионер,  ландшафтен архитект.  Участва в етап II, дискусия със СЛА.
Мартин Заимов, финансист, изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на “Регионален 
фонд за градско развитие” АД. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 1.
Миглена Герасимова, урбанист, социолог, координатор “Социолог, хора и идентичност и култура” на проект 
“Визия за София” на ОП “Софпроект-ОГП”. Участва в етап I, фокус група 3, сесия 1 и 2.
Милена Денева, бивш главен експерт в дирекция “Териториално планиране”, отдел “ОУП” на НАГ. Участва в етап 
II, интервю.
Милена Колева, архитект. Участва в етап II, дискусия с КАБ/ РК, София-област.
Милена Миринчева, хидроинженер, проектант на свободна практика, част от екипа на Строителни надзори, 
работила в Агенция “Пътна инфраструктура”. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София област.
Милена Ташева-Петрова, архитект, урбанист, преподавател към Катедра Градоустройство, Архитектурен 
факултет, УАСГ. Участва в етап I, фокус група 2, сесия 1 и етап II, дискусия с КАБ/ РК, София-област.
Мирослав Русев, архитект, главен архитект на район “Витоша”, Столична община. Участва в етап I, фокус 
група 3, сесия 1.
Митьо Виделов, пенсионер, архитект. Участва в етап II, дискусия със САБ и интервю.
Михаела Белчева, адвокат, партньор в адвокатска кантора “Прима Легис”, бивш главен юрисконсулт в АГКК и в 
район “Триадица”, Столична община. Участва в етап I, фокус група 2, сесия 1.

Надежда Евгениева, пенсионер, инженер-конструктор, проектант на свободна практика. Участва в етап II, 
дискусия с КИИП/РК София област.
Нина Постолова, ТC-инженер, транспортно строителство, пътен проектант на свободна. практика, бивш 
преподавател в катедра Железници на УАСГ. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София област.
Нурхан Реджеб, урбанист, управител на “Плейсмейк” ООД, член на “Лаборатория ЗА градско развитие”. Участва в 
етап I, фокус група 3, сесия 1 и 2, форум и етап II, дискусия с КАБ/ РК, София-област.

Огнян Павлов, инженер-пътнически съоръжения; бивш ръководител на “Софинвест”. Участва в етап II, дискусия 
с КИИП/РК София-град.

Паула Малковска, ландшафтен архитект, докторант в Лесотехнически университет.  Участва в етап II, 
дискусия със СЛА.
Петко Еврев, архитект, пенсионер, експерт към НЦТР, бивш заместник-министър в Министерството 
на териториалното развитие и строителството, бивш заместник-министър в Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 1 и 2.
Петьо Димитров, управител на “Димстрой 05” ЕООД. Участва в етап II, дискусия КСБ.
Пламен Братков, архитект, представител на гражданска инициатива “Група Град”. Участва в етап I, фокус група 
2, сесия 1.
Първан Симеонов, политолог, директор на “Галъп интернешънъл”. Участва в етап I, форум.

Рашид Рашид, еколог, координатор “Околна среда” на проект “Визия за София” на ОП “Софпроект-ОГП”. Участва в 
етап I, фокус група 2, сесия 1 и 2.
Румяна Васинска, организатор стопанска дейност в КИИП/РК София град Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК 
София-град.
Румяна Захариева, инженер-конструктор, преподава в УАСГ. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София 
област.
Руска Димитрова, бивш преподавател в УАСГ, катедра Приложна геодезия по вертикално планиране и приложна 
геодезия, пенсионер. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София област.

Симеон Георгиев, ландшафтен архитект. Участва в етап II, дискусия със СЛА.
Станимира Николова, урбанист, експерт в ОП “Софпроект-ОГП”. Участва в етап I, фокус група 1, сесия 1 и 2.
Стойчо Мотев, главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна 
политика, туризъм“ към НЦТР. Участва в етап II, интервю.

Тодор Булев, архитект, председател на управителния съвет на САБ. Участва в етап II, дискусия със САБ.
Тотка Маркова, инженер. Участва в етап II, дискусия с КИИП/РК София-град.
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Цветанка Расолкова, архитект участва в експертния съвет на Министерството на регионалното развитие. 
Участва в етап II, дискусия със САБ.

Юлиан Попов,  председател на УС на Европейски институт нза ефективност на сградите,министър на МОСВ в 
служебното правителство на Марин Райков от 2013 г. Участва в етап I, фокус група 2, сесия 2.

Яни Вълканов, архитект и урбанист. Участва в етап I, фокус група 3, сесия 1 и 2.


