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Оценка на 
въздействието на ОУП
ЕТАП III: Тематични направления “Зелена система”, “Обитаване и жилищен фонд”, 
“Мобилност”, “Инженерна-техническа инфраструктура” и „Териториален обхват 
на финкционалните зони и устройствени параметри“

ноември 2019

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.

Заключенията в текста, представят 
позицията, единствено на експертите, 
които са участвали в проведените 
групови дискусии и индивидуални 
интервюта. Това не са мнения, изразени от 
ОП „Софпроект-ОГП“ и Столична община. 
Целта на обобщението е да представи и 
съпостави изказаните различни позиции, 
независимо от тяхната фрагментарност 
и противоречивост. Представените 
твърдения нямат количествено 
измерение.
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1. Оценка на въздействието на ОУП

Настоящият документ представя обобщение на мненията на участниците в етап III от текущия процес 
без да прави оценка на изказаните твърдения. Заключенията в текста, представят позицията, единствено 
на експертите, които са участвали в проведените срещи по тематични направления “Зелена система”, 
“Обитаване и жилищен фонд”, “Мобилност” и “Инженерна-техническа инфраструктура”. Целта на обобщението 
е да представи изказаните позиции, независимо от тяхната фрагментарност и противоречивост. 
Представените твърдения нямат количествено измерение.

Списък на участниците, може да бъде видян в Приложението към настоящия документ.

2. Зелена система
Глава 2 обобщава мненията на участниците в етап III за това как ЗС следва да се третира в ОУП на СО и 
подробността, с която системата е разглеждана в плана. Възгледите по темата засягат възможностите 
за използване на имоти, попадащи в обекти на ЗС, до реализиране на предвижданията на плана, както и 
използването на екосистемните услуги като механизъм за получаване на дивиденти от собствениците на 
подобни имоти.

2.1. Зелена система и система “Отдих”
Зелената система трябва да се разглежда като самостоятелна система на ОУП на СО, макар да е функционално 
обвързана с всички останали системи, по подобие на системата за обществено обслужване и комуникационно-
транспортната система. Тя е структурираща за жизнената среда и е един от факторите, формиращи 
качеството ѝ. 

Зелената система тясно се свързва със система “Отдих”, тъй като предоставя основната част от 
физическата инфраструктура, необходима за провеждането на дейности, свързани с отдиха. Система “Отдих” 
обхваща предимно дейности и специфичните физически елементи, необходими за провеждането им. Макар 
двете системи да са свързани, те имат своите различни правила за планиране и управление.

2.2. Степен на подробност
Степента на подробност, в която Зелената система следва да се разглежда в ОУП на СО се коментира 
като следствие не само от същността на общия устройствен план и технологичните възможности за 
изработването му, а и от факторите, oт които зависи  реализацията на проектните решения за системата. 

От технологична гледна точка е възможно навлизането в по-голяма подробност при изработване на 
предвижданията за развитие на Зелената система, с уговорката, че ПУП, а не ОУП, са плановете, предглагащи 
по-подробните решения за устойство на територията. Предвид упреците към голямата степен на 
подробност при изработване на действащия ОУП на СО, се подчертава, че не е необходима промяна на мащаба 
на проектните решения. 

Основно предизвикателство в тази връзка е процесът по реализиране на предвижданията на ОУП. Степента 
на подробност на предвижданията предполага на ниво общо устройство на територията да се има 
предвид решаването на повече сложни ситуации на ограничаване на възможностите за ползване на частна 
собственост в полза на обществения интерес.

От друга страна, навлизането в по-съществена подробност се свързва, както с промяна в мащаба на 
предвижданията за развитие на системата, така и с необходимостта от увеличаване на броя на правилата 
и устройствените показатели, с фокус върху качествените показатели, свързани с целите на Зелената 
система, влиянието, което тя оказва върху “здравето на града” и услугите, които предоставя на хората.

Предложения:

(1)  Уличното озеленяване, като един от основните елементи на Зелената система, който не зависи от 
частната собственост, следва да присъства в предвижданията на ОУП на СО. Предложенията и правилата 
за развитието му следва да бъдат отбелязани в текстовите материали на ОУП. Трябва да бъде изработена 
и схема за развитието му, както и набор от качествени параметри, като част от тях трябва да третират 
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видовия състав, който да се използва за идентификация на части от урбанизираната територия.

(2) Вертикалното и покривното озеленяване като допълващи елементи на зелената система могат да 
бъдат включени в предвижданията за развитие на системата. Възможно е да се определят подходящи 
територии, включително такива с непостигнати параметри за озеленяване, за чието устройство да 
се оформят препоръки и/или устройствени параметри, свързани с развитие на вертикално и покривно 
озеленяване.

(3) При етапно разработване на предвижданията за развитие на Зелената система следва да се имат 
предвид екологичните качества на незастроените територии.

2.3. Използване на имоти до реализиране на предвижданията на плана
Извън нормативно определените възможности за използване на имоти, предназначени за обекти на Зелената 
система, от техните собственици се оформят две основни опции: използване на имотите за частни обекти 
допълващи целите на системата, и използване на имотите за друг тип частни обекти, но при условие, че не се 
нарушават екологичните характеристики на териториите.

Стимулирането на частни инвеститори към развиване на обекти на зелената система е съпроводено със 
скептицизъм, поради неуспешните дългогодишни опити в тази посока, но от друга страна, се предполага, че е 
възможно да бъдат оформени и прилагани подходящи политики.

Друга възможност, която също предполага особено внимание, е използването на описания тип имоти за 
развитие на градско земеделие. Към възможностите за развитие на тази дейност следва да се подходи чрез 
дефиниране на правила, целящи запазване на съществуващите качества на незастроените територии, но 
следва да се има предвид, че това би ограничило използването на технологични решения за по-продуктивно 
земеделие.  

2.4. Екосистемни услуги
Екосистемите услуги, освен като един от възможните елементи, подпомагащ развитието на Зелената 
система, се разглеждат и като механизъм за облекчаване на устройствената тежест върху собственици на 
имоти, предназначени за обекти на Зелената система (виж Предложение (3) към 2.2. Степен на подробност). 
Основна роля за приемането и разбирането на същността на този механизъм има информираността на 
заинтересованите лица.

2.5. Нормативна уредба и използвани понятия
Приемането на ОУП на СО е съпроводено с изменение в ЗУЗСО. Съответните разпоредби следва да са ясни и да 
не предизвикват разногласия.

Следва да се отделят внимание и усилия за нормативно дефиниране на основни понятия, като например “отдих” 
и да се ограничат тенденциите за използване на дублетни форми за едно и също понятие, като например, 
използването на понятието “линеен парк” вместо “улично озеленяване”.

3. Обитаване и жилищен фонд

Глава 3 обобщава мненията на участниците по два въпроса: по какъв начин  политиката за управление на 
жилищния фонд трябва да присъства в ОУП и в ЗУЗСО, и как следва да се дефинират устройствените правила и 
нормативи за всяка жилищна устройствена зона.

3.1. Обхват на жилищната политика
ОУП е пространственият инструмент, който трябва да гарантира качеството на обитаване на една 
територия, което включва достъп до жилище на всички социални групи хора, достъп до социална и 
образователна инфраструктура, достъп до търговски обекти и други.
 
ОУП трябва определя териториите, в които жилищната политика следва да задава механизмите за 
реализиране на предвижданията и да определя срок, в който те ще бъдат реализирани спрямо планираните 
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инвестиции (публични и частни).

ОУП следва да дава пространствената предпоставка за реализиране на специфични жилищни политики, с които 
общината би могла да насърчава хората да живеят на конкретни места по специфичен начин.

Предложение: Да се предприеме нормативна промяна в ЗУЗСО, с която се определи процентно съотношение на 
необходимите площи за задължително изграждане на обекти на социалната и обслужващата инфраструктури в 
Смф зоните. 

3.2. Социални жилища и социална политика
Към момента на национално и общинско ниво няма действаща жилищна политика, това налага в ОУП на СО да се 
дефинират нуждите на система “Обитаване и жилищен фонд”, които трябва да отговорят на необходимостта 
от:
• социални жилища с нормиран наем; 
• кризисно социално обитаване в ситуация на бедствие;
• обитаване в случай на бездомност, спрямо структурата на населението, което в даден момент от живота си 
може да изпадне в тази ситуация.

Предложения:

(1) В ОУП на СО да се дефинират зони, в които при всяко ново строителство да се извършва изграждане на 
определен процент социални жилища. Собствеността на жилищата не е общинска, но се предоставят на 
общината, която да ги управлява, отдавайки ги под наем с фиксиран от СОС размер.

(2) ОУП на СО да се използва като инструмент за балансиране на развитието на територията, което да 
подобрява качеството на обитаване на територии, които не са атрактивни към момента. Чрез ОУП на СО 
да се насочват определени групи от хора към определени части на урбанизираната територия, които към 
момента не са атрактивни за тях.

(3) Да се направи преглед на наличните имоти, които са общинска собственост и в ОУП на СО да се 
оформят устройствени зони за социални жилища. Тези зони следва да се означат със специфичен индекс 
“С”  - “социални”, и за тях да се определят конкретни устройствени параметри. В ЗУЗСО развитието 
и управлението на имотите и обектите за социални жилища трябва да бъде защитено, особено по 
отношение на смяна на собствеността им. Подходящи части от територията на Столична община за 
изграждане на социални жилища са кварталите “Филиповци” и “Христо Ботев”

(4) При урегулиране на неурегулирани поземлени имоти с устройствен план по чл. 16 от ЗУТ да се прехвърлят 
в полза на Столична община 30% от площта на неурегулираните поземлени имоти частна собственост за 
реализиране на обекти на зелената система, на социалната и техническата инфраструктура, включително 
и на социални жилища. Описаното предложение да се регламентира със ЗУЗСО. Подходящи части от 
територията на Столична община за прилагането му са местностите “Витоша - ВЕЦ Симеоново”, 
“Малинова долина”, “Въртопо” и кварталите “Горна Баня”, “Горубляне”.

(5) Да се създаде финансов инструмент, който да подпомага различни групи хора с наема на социално жилище.

3.3. Устройствени правила и нормативи
Жилищната политика има за цел да подобри качеството на обитаване за всяка територия. За да бъде 
постигнато това, би следвало да се прави предварителна оценка на качеството на обитаване към момента, в 
който се създава ОУП на СО. Това би дало основа за поставяне на конкретни цели, с определени срокове, които да 
подобрят качеството на средата.

Предложения:

(1) В ОУП на СО следва да има набор от устройствени правила и нормативи за всяка функционална зона, които 
да бъдат обвързани с общите цели, заложени в плана и да позволяват постигането им.

(2) С ОУП на СО следва да се определят функционалните зони и основните изисквания за устройството им. 
Подробният режим на устройство и по-подробните правила и нормативи следва да се определят с ПУП.

(3) В ОУП на СО функционалните зони следва да се дефинират при съобразяване с географските и 
социално-икономическите им характеристики, което би позволило да се конкретизират и обогатят 
съществуващите параметри към всяка една от тях.

(4)  В обяснителната записката на ОУП на СО следва да се обосновават устройствените правила и 
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нормативи за прилагане на плана. Всички текстови материали на ОУП на СО следва да се възприемат заедно 
като комплекс от правила и препоръки за развитие на територията.

(5) Да се направи ново преосмисляне на устройствените показатели за плътност на застрояване и 
необходимото озеленяване.

4. Мобилност

Глава 4 обобщава мненията на участниците в етап III за това кой следва да определя визията за развитие на 
мобилността, какви следва да са аспектите на гъвкавостта на правилата за устройство на територията, 
как определената на национално ниво приоритетност на различните видове придвижване следва да намери 
отражение в ОУП на СО, и кои следва да са допълващите плана елементи.

4.1. Цел на комуникационно-транспортната система от ОУП на СО
Целта на мобилността е да се подобри качеството на живот чрез подобряване на придвижванията в и през 
урбанизираната територия. Решенията на проблемите на мобилността са комплексни и поради това свързани 
както с осигуряване на алтернативи на придвижване, така и с определяне на политика спрямо притежанието и 
паркирането на превозни средства. ОУП на СО следва да дава механизми за развитие на определени територии, 
използвайки принципите на мобилността.

Визията за развитие на комуникационно-транспортната система трябва да се определи от възложителя на 
ОУП. Определената визия и принципите на устройство, следва да бъдат описани в заданието за изменение на 
ОУП на СО. При разработването на плана, мерките за неговата реализация се избират съобразно поставената 
цел, като следва да се имат предвид сценарии, свързани както с прилагането на избраната политика, така и с 
евентуалното ѝ неприлагане (например: разсъждавайки за даден участък с концентрация на превозни средства, 
концентрацията следва да се разглежда не само като резултат от ограничени възможности за придвижване 
поради неизградени участъци от уличната мрежа, но и като резултат от неизпълнение на политика за 
намаляване на употребата на автомобили).

4.2. Гъвкавост на правилата за устройство и на проектните решения и етапност на изпълнение
ОУП на СО е консервативен документ, който ограничава обхвата на решения при последващите процеси 
на подробно планиране и проектиране. Планът трябва да дава стратегическа рамка за развитие на 
комуникационно-транспортната система чрез оформяне на схема на уличната мрежа и приоритетите за 
развитие на системата. Гъвкавостта в този процес е свързана със следните подходи:

• установяване на обща посока за развитие в ОУП на СО чрез определяне на цели и параметри за измерване на 
различните аспекти на мобилността;
• конкретизиране на решения при последващите етапи на планиране чрез изработване на самостоятелни 
планове за отделните елементи на комуникационно-транспортната система. 

Гъвкавостта се свързва и с целесъобразно използване на урбанизираните пространства, предназначени за 
елементите на системата. Това предполага създаване на възможности за използване на пространствата, не 
като улична мрежа, съставена от определен клас улици, а като трасета, чиято роля е да проведат определени 
видове движение спрямо тяхната приоритетност.

Предложения:

(1) Отделните подсистеми на комуникационно-транспортната система да се разработват като 
самостоятелни планове, подлежащи на одобряване от СОС. Това би позволило своевременно съобразяване с 
съвременните тенденции и решения за развитие на мобилността чрез по-гъвкави възможности за промяна 
на описаните тематични планове.

(2) Решенията за развитие на комуникационно-транспортната система следва да се основават на 
анализи на пропускателните способности на различните елементи на системата. При определяне на 
пропускателната способност на елемент от уличната мрежа следва да се има предвид не само възможния 
автомобилен поток, но и потоците на останалите видове движения. В ОУП на СО следва да се определят:

(2.1) допустимите количества движения и да се определят ширини на улични трасета, без да се определят 
напречни профили на улиците.
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(2.2) напречните профили на улиците с оглед осигуряване на възможности за протичане на различните 
видове движения спрямо тяхната приоритетност.

(2.3) решения за случаите, при които съществуващи улици са с изчерпана пропускателна способност 
(например: ограничаване на строителството в имотите по тези улици; приоритизиране на изграждането 
на свързани улици).

(3) В ОУП на СО следва да се определят улици спрямо техния функционален тип. Това ще позволи 
класифициране на уличната мрежа по тяхната съществуваща и проектна роля в урбанизираната среда 
(транспортна, социална, икономическа и друга).

(4) В ОУП на СО следва да се определят правила, свързани с изграждането на улиците, особено в територии за 
далекоперспективно развитие. Предвижданията на плана следва да са съобразени с възможности за етапно 
изпълнение.

4.3. Приоритетност на различните видове придвижване и интермодалност
За да бъдат решавани проблемите на мобилността чрез ОУП на СО, планът следва да се разглежда като 
комплексен инструмент, а не единствено като план, съдържащ графични схеми. Комплексността му 
позволява да бъдат защитавани приоритетните за територията на Столична община видове придвижвания. 
Предвижданията за развитие на транспортно-комуникационната система и разпределението на пътниците 
според начина им на придвижване следва да се придружават от мерки, които да накарат гражданите да 
променят начините си на пътуване.

4.3.1. Пешеходно движение
Приоритизирането на различните видове придвижване, определено с Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 
г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, 
следва да бъде отразено в ОУП на СО, което означава да се дефинира ролята на пешеходното движение в София. 
Следва да се има предвид, че то се свежда до придвижване на кратки разстояния, като допълващ елемент в 
мултимодално пътуване.

4.3.2. Обществен транспорт
Общественият транспорт трябва да е “гръбнакът” на комуникационно-транспортната система. Тя не 
трябва да е ориентирана спрямо възможностите за придвижване с личен лек автомобил, а да предлага 
оптимални условия за движение, най-вече с релсов обществен транспорт, поради характеристиките му, 
свързани с голям брой пътници по трасета, независими от общия автомобилен трафик.
 
4.3.3. Велосипедно движение
В ОУП на СО велосипедното движение трябва да се защити като независима подсистема, отговаряща на 
общите условия за гъвкавост. 

4.3.4. Интермодалност и мултимодалност
В ОУП на СО следва да има глава интермодалност, която да разглежда предвиждания за развитие на нови 
интермодални терминали и да предлага и решения за подобряване на състоянието на съществуващите.

В ОУП на СО липсва част, която да предлага оптимални устройствени условия за подобряване на общоградско 
и междуобщинско равнище на възможностите за осъществяване на мултимодални пътувания и свързаните с 
това услуги.

Предложения:

(1) Да се определят приоритетни трасета за различните начини на придвижване (пешеходно движение, 
обществен транспорт, велосипедно движение, движение на леки автомобили, товарно автомобилно 
движение, транзитно за урбанизираната територия движение на автомобили).

(2) Да се определят транзитни трасета и трасета съобразно скоростта на придвижване (трасета за 
скоростно придвижване).

(3) Да се оформи автономна мрежа за придвижване с велосипед и да се определи устройствен показател за 
всеки вид територия, свързан с необходимата площ за изграждане на този вид инфраструктура.

(4) Да се изследват възможностите за използване на съществуващи, но неизползващи се трасета на 
релсовия обществен транспорт, както и възможностите за развитие на нови трасета.

(5) Определянето на основните пътни артерии и техните напречни профили да е насочено към провеждане 
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на немоторизирано движение и обществен транспорт.

(6) В ОУП на СО следва да намерят място предвиждания свързани с развитие на интермодалните центрове и 
постигането на оптимални условия за провеждане на мултимодални пътувания.

4.4. Структура на уличната мрежа и устройствени зони
Независимо от избраната политика за развитие на мобилността, определящо значение за нейното 
осъществяване има структурата на уличната мрежа. Главна функция на ОУП, в частта комуникационно-
транспортна система, е да оформи структурата на уличната мрежа, което да позволи чрез плановете от по-
ниско йерархично ниво да бъдат постигнати общите цели.

Съществено влияние върху развитието на мобилността оказва балансът в пространствено-функционалното 
разпределение на територията и правилата и нормативите за устройство на всяка от функционалните зони.   

Предложения:

(1) С ОУП на СО да се оформи добра структура на уличната мрежа, с което да се позволи добро провеждане на 
различните видове движение.

(2) При определяне на пропускателните способности на елементите на комуникационно-транспортната 
система, да се взима предвид пространствено-функционалното разпределение на територията.

4.5. ОУП и свързаните с него планове от по-ниско йерархично ниво
Необходимостта от гъвкавост на ОУП на СО по отношение на развитието на комуникационно-транспортната 
система (виж Предложение (1) към 4.2. Гъвкавост на правилата за устройство и на проектните решения и 
етапност на изпълнение) предполага освен разработване и периодично актуализиране на План за устойчива 
градска мобилност, изясняване и планиране на други аспекти на мобилността като например ежедневните 
придвижвания на стоки в и през територията на Столична община.  

Предложение:

(1) Едновременно с ОУП на СО (или като част от него) да се изработи План за устойчива градска логистика.

5. Инженерна-техническа 
инфраструктура
Глава 5 обобщава мненията на участниците в етап III за това в каква посока Столична община следва да влияе 
чрез ОУП на СО върху действията на мрежовите оператори, какви следва да са аспектите на гъвкавостта на 
проектните решения, и защо определянето на местоположението и обхвата на функционалните зони следва да 
се съобразяват с обезпечеността на територията с инженерна инфраструктура.

5.1. Собственост на инженерната техническа инфраструктура и взаимоотношенията, произтичащи от това
Собствеността и отговорността за управлението на техническата инфраструктура пораждат 
взаимоотношения между Столична община и мрежовите оператори. Столична община следва да защитава 
обществения интерес чрез ОУП на СО и да влияе върху действията на операторите както за изпълнение на 
проектните предложения на плана, така и за постигане на общите цели, свързани с добив и потребление на 
ресурси (например: операторите да увеличават добивът на енергия от възобновяеми източници, така че да се 
постигат определените екологични цели).

Предложения:

(1) Да се увеличи нормативно установеният срок (чл. 208, ал.1, ЗУТ) за започване на отчуждителни процедури 
на недвижими имоти, предназначени за изграждане на елементи на техническата инфраструктура.

(2) Да се следи за потреблението на енергия и да се предприемат действия за намаляването му не само чрез 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

5.2. Гъвкавост на проектните решения и приоритизиране на предложенията
Начинът, по който ОУП на СО третира елементите на инженерната техническа инфраструктура е 
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консервативен и това усложнява промените в системата ѝ. Изградените инженерни мрежи трябва да 
работят в условие на развиваща се урбанизирана среда и следва да бъдат адаптирани към текущи промени и 
зараждащи се тенденции. Част от операторите полагат усилия основно към уплътняване на своите мрежи в 
застроените територии и реконструкция и обогатяване с нови технологии на съществуващите елементи на 
инфраструктурата, докато други търсят възможности за предоставяне на услуги в територии без покритие 
на съответната мрежа. Различните подходи в управлението на инженерната техническа инфраструктура 
следва да се съобразят при изменението на ОУП на СО.

Столична община може да улесни процеса като приоритизира развитието на определени територии. Това би 
дало ясни насоки на дружествата в кои територии следва да концентрират инвестиционните си усилия.

Предложения:

(1) Да се направи оценка на степента на изграденост на съществуващата инфраструктура и 
възможностите за доизграждането ѝ, особено във връзка с териториите за далекоперспективно развитие.

(2) Предвижданията за развитие на инженерната техническа инфраструктура в ОУП на СО да са оформени 
при съобразяване с приоритетните за развитие територии.

5.3. Инженерна техническа инфраструктура, устройствени зони, правила и нормативи
Необходимо е критериите за определяне на местоположението и обхвата на функционалните зони да бъдат 
съобразени с обезпечеността на територията с техническа инфраструктура и прилежащите сервитути. 
Изграждане на нов тип обекти в територии със съществуващи мрежи или усвояването на нови територии 
за изграждане на специфични обекти е свързано със съобразяване на натоварването, което обектите биха 
имали върху изградените мрежи. Изграждането на обекти и техните обслужващи елементи в близост до 
повърхностни водни тела влияе на качествата на водата в тях.

Обезпечеността на територията с техническа инфраструктура е свързано и с разглеждане на набор 
от сценарии, третиращи евентуална неизправност на елемент/и на инженерната инфраструктура за 
продължителен период от време.

Предложения:

(1) Функционалното зониране в ОУП на СО да се съобрази с обезпечеността на територията с инженерна 
техническа инфраструктура.

(2) Да се преосмислят определените санитарно-охранителни зони и начините им на управление с оглед 
намаляване на влиянието на съществуващи проблеми в рамките на териториите им и предотвратяване на 
появата на нови.

(3) Предвижданията за развитие на инженерната техническа инфраструктура в ОУП на СО да се съобразят 
със съвременните изисквания и необходимости от потребление, за да се избегнат разминавания в 
оразмеряването на мрежите. Да се разгледат набор от сценарии, свързани с аварии на основни елементи на 
различните инфраструктури.

(3.1) Да се определят максималните дъждовни количества и да се укаже териториалният им обхват.

(4) В ОУП на СО да се оформи набор от правила, свързан с възможностите за предоставяне на ресурси от 
Столична община на съседни общини. В тях следва да се включат и правилата за свързване на обекти, 
разположени на територията на съседни общини, към инженерна техническа инфраструктура, изградена на 
територията на Столична община.

(5) Да се преосмисли идеята за разделна канализация, заложена във Визия за София, и да се подходи към 
изграждане на локални станции за събиране на дъждовни води, към специфични обекти. Това би позволило 
намаляване на инвестиционните разходи, облекчаване на канализационната мрежа и използване на събраната 
вода.

(6) Да се анализират спецификите на високите сгради от гледна точка на обезпечаването им с инженерна 
техническа инфраструктура. Предвижданията за местоположенията им да се съобразят с възможностите 
на инженерните мрежи.
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6. Териториален обхват на 
функционалните зони и 
устройствени параметри
Глава 6 обобщава мненията на участниците по три въпроса, които се отнасят до функционалните зони и 
устройствените параметри в ОУП на СО: трябва ли при определяне на устройствените зони да се взимат 
предвид специфичните характеристики на средата; трябва ли при определяне на устройствените зони в ОУП 
на СО за всяка една от тях да бъдат дефинирани количествени параметри на преобладаващите и допълващи 
функции, които е допустимо да се реализират в техните граници; какви трябва да бъдат устройствените 
параметри, определени с ОУП на СО, които да бъдат ориентирани към осигуряване на качествена среда?

6.1. Общи части

Хора
В основата на ОУП трябва да бъде отговора на въпроса „За какъв брой хора правим град?“ Същият въпрос бе 
поставен и от участници в Етапи I и II на настоящия процес (виж. 5.3.2. Население от Част 2 на Оценка на 
въздействие на ОУП, обобщение на мнение, идеи и предложения). Параметрите за всяка отделна зона следва да 
са обвързани с броя хора, които се предвижда да обитават дадената територия, Това би позволило по-тясна 
обвързаност между определянето на максимално допустимите параметри за интензивност на застрояване 
и възможният брой жилищни единици, които биха могли да се постоят на територията на конкретна 
устройствена зона

Имоти
Планирането трябва да спре да се фокусира върху отделни имоти и да се прави, на ниво градоустройствени 
единици, което да позволи натовареността на средата да се разглежда по-цялостно. 

Условия
Към всяка територия следва да има определен набор от условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да се 
преминe към конкретен инвестиционен проект. Това са базови условия, които обезпечават територията със 
социална, инженерна и техническа инфраструктури. ОУП на СО задължително трябва да обезпечи с подходящи 
територии изграждането им. Освен базовите условия се предлагат и редица допълнителни фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание като: пешеходната свързаност, създаване на разнообразни функции 
посредством изисквания към партерните етажи

Зони за активно влияние на общината
Експертите дават предложение в ОУП на СО да бъдат създадени „Зони за активно влияние на общината“.Това 
следва да бъдат територии, които общината приоритетно ще инвестира финансов ресурс за определен 
период от време. Подчертава се, че изборът за това, в коя от определените зони за активно влияние 
управляващите ще насочат средства от общинския бюджет следва да е обоснован. 

6.2. ОУП и ПУП
Очертават се две основни тези свързани със степента на обвързаност между ОУП и ОУП. Едната е свързана 
с това, че ОУП трябва да задава общите условия на обществения договор, за да може да има прогнозируемост 
и стабилност. При това положение, ПУП трябва да се възприема като изпълняващ ролята на конкретните 
условия на обществения договор, Това би позволило по-тясна обвързаност между определянето на максимално 
допустимите параметри за интензивност на застрояване и възможният брой жилищни единици, които биха могли 
да се постоят на територията на конкретна устройствена зона и да се планира в синхрон с финансова програма, 
която да обезпечава заложените цели (виж и 3.2.2. Устройствено планиране от Част 1 на Оценка на въздействие на 
ОУП, обобщение на мнение, идеи и предложения). А другата теза, предлага връщане на междинното ниво между ПУП и 
ОУП - това са схемите, които са отпаднали като изискване в ЗУТ, а е трябвало да останат в ЗУЗСО.

Независимо от решението за степента на подробност на ОУП, първата стъпка, която следва да бъде 
направена е оценка на степента на прилагане на действащите ПУП-ове, както и оценка чрез симулационни 
модели за натоварването на средата, ако бъдат реализирани заложените в действащия ОУП параметри 
(виж 5.3.4. Изпълнение на плана от Част 2 на Оценка на въздействие на ОУП, обобщение на мнение, идеи и 
предложения).

6.3. Устройствени зони
Най-дискусионна е устройствена зона Смф (виж 5.4.1.2. Устройствени показатели от Част 2 на Оценка на 
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въздействие на ОУП, обобщение на мнение, идеи и предложения). Експертите предлагат към нея да бъдат 
създадени освен количествени и качествени показатели, гарантиращи баланса на различните функции, 
които се допускат на нейна територия. Предлага се разделяне на зона Смф на подзони спямо спецификите 
на територията, която засягат. Спецификата може да се индексира с различни Смф подзона 1, 2, 3, или а, б, в, 
спрямо различни критерии: дали конкретната зона е разположена в централни или в периферни части на София 
и т.н. Това разделение следва да се отрази в ЗУЗСО чрез специфичните правила и нормативи за тези зони. Освен 
географските особености, трябва да бъдат взети предвид и спецификите, които се отнасят до климатични, 
геоложки и други социални проблеми, както е и в момента за зоните, отбелязани със звездичка.

Експертите повдигат въпроса за обединяване на видовете устройствени зоните в ОУП, които сега са 67. 
Подобно предложение бе отправено и от участници в Етап 2 на настоящия процес.

6.4. Устройствени параметри в ОУП
По отношение на устройствените параметри в ОУП, експертите  правят няколко предложения, за промяна, 
които, според тях, биха гарантирали по-качествена градска среда. 

Предложение: 

(1) В случаи на близост до пътни мрежи, стойностите на параметрите следва бъдат обвързани с класа на 
улицата, с който граничат.

(2) Определяне на параметър за допустима площ за подземно застояване (виж Предложение (2) от 5.4.1.2. 
Устройствени показатели от Част 2 на Оценка на въздействие на ОУП, обобщение на мнение, идеи и 
предложения).

(3) Определяне на минимални и максимални стойности за постигане към всеки параметър.

(4) Определяне на „плаващи параметри“ - според част от експертите, плаващите устройствени параметри 
биха гарантирали функционално разнообразие на дадена територия. Плаващите параметри се изразяват 
във възможността за индивидуално определяне на устройствени параметри за конкретни инвестиционни 
проекти, при условие, че инвеститорите на съответните проекти поемат ангажимента за изграждане на 
предварително определени обекти от публичната инфраструктура.

6.5. Динамичен анализ
Експертите считат за важно в динамична среда постоянно да бъде проследяван брутния баланс на една 
територия, така че да може да се измерва влиянието на всеки един инвестиционен проект.
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Приложение

Списък на участници в етап III от процеса на оценка на въздействието
на Общия устройствен план на Столична община.

Тематично направление „Зелена система“
урб. Ангел Буров
ланд. арх. Веляна Найденова
ланд. арх. Геновева Попова
ланд. арх. Григор Перчиклийски
ланд. арх. Милена Денева
арх. Милена Ташева-Петрова
ланд. арх. Радка Якимова
ланд. арх. Тачо Пеев

Тематично направление „Обитаване и жилищен фонд“
арх. Бойка Къдрева
арх. Венета Кавалджиева
арх. Здравко Здравков
урб. Ирина Мутафчийска
арх. Искра Дандолова
арх. Силвия Сокерова

Тематично направление „Мобилност“
инж. Александър Витанов
урб. Васил Маджирски
арх. Димитър Димитров
инж. Емилия Иванова
арх. Елица Панайотова
арх. Здравко Здравков
Мирослава Доганджийска
арх. Петя Денева

Тематично направление „Инженерна-техническа инфраструктура“
инж. Алекси Кръстев
инж. Ангел Гунев
инж. Боян Борисов
инж. Венелин Шъков
инж. Гергана Йорданова
арх. Димитър Димитров
адв. Емилия Ангелова
арх. Здравко Здравков
инж. Иво Евтимов
урб. Ирина Мутафчийска
инж. Петьо Велев

Тематично направление „Териториален обхват на функционалните зони и устройствени параметри
Александър Петров
Белин Моллов
Бойка Къдрева
Галина Алексова
Даяна Николова 
Емил Христов
Емилия Андреева
Жоржета Рафаилова 
Здравко Здравков
Златко Терзиев
Ивайло Петков
Любомир Георгиев
Мирослав Русев
Николай Каменов
Станимира Николова


