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1. Стратегически преглед на НКПР и ИТСР 
 

През 2019 година бе актуализирана Националната концепция за пространствено 

развитие (НКПР)1. Това е стратегическият документ от най-високо ниво, който 

дефинира националните политики за регионално и пространствено развитие. В него се 

определят дългосрочните цели и приоритети на държавната политика, с които да бъде 

намален дисбаланса в развитието. НКПР определя стратегията за развитие на 

националната територия и обвързаността ѝ с териториите на съседните страни, 

като се съобразява с документите, определящи националните секторни и хоризонтални 

политики. В нея са заложени урбанизационните оси на развитие, йерархичната 

структура на населените места според тяхното значение и степента на урбанизация на 

различните територии. 

На второ ниво от системата на стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие са Интегрираните териториални стратегии за развитие 

(ИТСР)2. Тяхната роля е да определят пространственото развитие на регионално ниво за 

всеки един от шестте района за планиране (NUTS 2), съобразявайки се с НКПР и 

регионалните секторни стратегии. 

 

1.1. Степен на урбанизация 

Използвана е териториалната класификация на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия (ЕК) за степента на 

урбанизация в страната, базирана на гъстотата на населението. Според 

класификацията са определени три степени на урбанизация: 

• Силно урбанизирани общини (централни) - големи градове, при които над 50% от 

населението е концентрирано в населени места над 50 хил. души или градският 

център на общините е с над 50 хил. души 

• Средно урбанизирани общини (междинни) - средни градове, при които над 50% от 

населението е в населени места между 5 и 50 хил. души или градският център на 

общините е между 5 и 50 хил. души 

• Слабо урбанизирани общини (периферни) - малки градове, при които над 50% от 

населението живее в населени места под 5 хил. души 

В Югозападния район за планиране (ЮЗР) силно урбанизирани са три общини с центрове - 

София, Перник и Благоевград.   

 
1 https://www.mrrb.bg/bg/aktualizaciya-na-nacionalnata-koncepciya-za-prostranstveno-razvitie-za-perioda-2013-2025-g/ 

 

1.2. Йерархична система от градове  

Населените места са категоризирани в йерархични нива според големината и влиянието 

им. София е единственият град в страната, определен в най-високото първо ниво, с 

европейско значение. На европейско ниво София се намира в последната четвърта 

категория на метрополните ареали (Metropolitan European Growth Area - MEGA), според 

оценки за население, икономика, конкурентоспособност, свързаност, знания. ИТСР цели 

София да премине към трета категория. Сравнително слабото влияние на София на 

европейско ниво е в контраст с доминиращата ѝ роля на национално и особено на 

регионално ниво. В НКПР и ИТСР се залага на ограничаване на екстензивното развитие на 

София и стимулиране на интензивното, но качествено развитие във всички сфери - 

икономика, наука, образование, опазване на околната среда, инфраструктура.  

 

2 http://www.ncrdhp.bg/регионални-схеми-за-пространствено-р/ 

Фигура 1 Общини по степен на урбанизация 
Източник: ИТСР на ЮЗР, НЦТР 
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1.3. Урбанизационни оси 

Осите на урбанистично развитие представляват исторически обособили се оси на 

развитие на населените места покрай главните транспортни направления. Осите 

интегрират транспортните направления с обособените агломерационни ареали и 

формират структурата на мрежата от основни населени места в страната. Описани са 

два вида оси - главни оси с национално значение и второстепенни с регионално. Главните 

оси са със структуриращо значение за националната територия и, продължавайки по 

международните транспортни направления, се интегрират в мрежите от населени 

места на съседните страни. Второстепенните оси са с предимно регионално значение. 

През София преминават три главни оси. Първата е Драгоман – София – Пловдив – 

Свиленград – Истанбул, която преминава през Софийското поле в посока северозапад-

югоизток. Урбанистичната структура на София е силно повлияна от тази ос и се 

наблюдава линейно издължаване на града по посоките на оста. Втората национална ос е 

Видин – Враца – София – Благоевград – Кулата – Солун. Третата е София – Плевен – Русе 

и отклонението й София – Ловеч – Велико Търново – Шумен – Варна. Единствената 

второстепенна ос преминаваща през столицата е София - Подбалкана - Бургас. 

 

1.4. Избран пространствен модел 

При съставянето на НКПР през 2013 година е прието развитие, стремящо се към 

урбанистичен модел на “умерен полицентризъм”. При актуализацията на НКПР се отчита 

задълбочаване на социално-икономическите неравенства и продължаващо 

моноцентрично развитие посредством засилващата се доминация на столицата. София е 

единственият град от най-високото първо йерархично ниво от системата на 

населените места, а всички други градове от второ ниво - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 

Стара Загора и Плевен, взети заедно, са съизмерими със столицата. Това показва 

изключително ясно моноцентричния урбанистичен модел, който е реалност в страната. 

В НКПР се подчертава необходимостта от полицентрично развитие, но не за сметка на 

столицата, а чрез подкрепена възможност на перифериите за използване на 

собствените им ресурси и превръщането им в конкурентни места за инвестиции, 

заетост, образование, живот. 

 

1.5. Агломерационни образувания 

В НКПР са дефинирани и отразени агломерационните образувания в страната, състоящи 

се от две части - агломерационно ядро и агломерационен ареал. Агломерационното ядро 

Фигура 2 Урбанистични оси 
Източник: Актуализация НКПР 2019, НЦТР 

Фигура 3 Урбанистичен модел Умерен полицентризъм 
 Източник: Актуализация НКПР 2019, НЦТР 
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представлява самостоятелен централен град или град, към който са присъединени 

пространствено съседни населени места. Агломерационният ареал е територията на 

общината или групата общини около ядрото, в която са налице интензивни функционални 

връзки. За дефинирането на агломерационните образувания е ползвана общата методика 

на ОИСР и ЕК, според която за територията на ЮЗР съществуват два ареала с центрове 

София и Благоевград. Големината на ареалите показва и небалансираното селищно 

развитие в самия ЮЗР - София е най-големият ареал в страната, а Благоевград – един от 

най-малките. За определянето на самите ареали е използван критерий трудови 

пътувания, като изискването е над 15% от трудоспособното население на съседната 

община да извършва своята трудова дейност в агломерационното ядро. В НКПР е 

посочена важната необходимост от агломерационна политика на ниво ареал, която да 

координира общи действия на групата общини. Разпределянето на стимулите за 

развитие и инвестиции по оперативните програми и от градските центрове към 

ареалите би допринесло за синхронизирано и споделено развитие. Добра стъпка за 

цялостно, взаимно и интегрирано развитие на ареала би било координирането на 

предвижданията и целите на общите устройствени планове (ОУП) и плановете за 

интегрирано градско развитие (ПИРО). 

 
3 https://sofiaplan.bg/portfolio/oup-sofia/ 

 

2. Общ устройствен план 
Настоящият Общ устройствен план (ОУП)3 на Столична община (СО) е в сила от 2007 г. с 

изменение от 2009 г. Той е основният документ, който определя пространствено 

развитие на общината и нейното териториално устройство. В настоящия ОУП като 

основна концепция на развитие е записано ограничаване на разрастването на компактния 

град на София и интензивно увеличаване на урбанизираните територии в околоградския 

район, но според графичната част на плана София също бива значително разширена с 

нови устройствени зони за строителство. За компактния град се подчертава 

необходимостта от преструктуриране и реконструкция, както и регулиране на 

застрояването в южните територии, с което да не се допусне цялостно прекъсване на 

зелените клинове. Предвижда се развитие на система от вторични обслужващи 

центрове по продължението на петте основни входно-изходни артерии, които да 

допълват и разтоварват от функции ЦГЧ. Териториите между града и северната дъга на 

околовръстното са посочени като бъдещ резерв за развитие на компактния град, който 

Фигура 4 Агломерационни образувания  
Източник: Актуализация НКПР 2019, НСИ, НЦТР 

https://sofiaplan.bg/portfolio/oup-sofia/
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в момента се съхранява основно като земеделски територии, а в старопланинската яка 

се предвижда урбанизиране и активизиране на селищата. В ОУП е посочено, че 

изключителният ръст на ново строителство през 2008 г. не е достатъчен да покрие 

търсенето, породено от увеличаващото се население, и се препоръчва мотивиране на 

инвестиции в околоградския район, с което да се облекчи миграционният натиск към 

компактния град. Въпреки описаната концепция за развитие на северните територии на 

общината и ограничаване на инвестициите в южните, 75% от предвиденото в ОУП ново 

жилищно застрояване е в южната половина на Столична община, а едва 25% в северната. 

За град София дисбалансът е още по-голям - 85% е в южната, а 15% в северната, като за 

делител е използвана жп линията Белград - Истанбул. 

 

 

 

 

ОУП предлага и макропространствена структура, която разделя общината на 6 

съставни единици - една централна и 5 по продълженията на петте основни входно-

изходни направления. 

• Централна, включваща територията на ЦГЧ, заградена от бул.“Евлоги Георгиев”, 

главния жп ареал, ул.”Скопие”, бул.”Константин Величков”, бул.”Димитър Несторов”, 

бул.”България”. 

• Северозападна, със структурираща ос бул. “Сливница”. Включва районите “Илинден”, 

“Люлин”, “Връбница” и “Банкя”. 

• Северна, със структурираща ос бул. “Рожен”. Включва район “Сердика” без частта 

му, попадаща в ЦГЧ, както и районите “Надежда” и “Нови Искър”. 

• Североизточна, със структурираща ос бул. “Ботевградско шосе”. Включва район 

“Подуяне”, частта от район “Слатина” северно от жп линията, както и район 

“Кремиковци”. 

• Югоизточна, със структурираща ос бул. “Цариградско шосе”. Включва части от 

районите “Оборище” и “Средец”, попадащи извън ЦГЧ; частта от район “Слатина” 

южно от жп линията; районите “Изгрев”, “Студентски”, “Младост”, “Искър” и 

“Панчарево”, както и част от район “Витоша” между кв. Симеоново и с. Панчарево. 

• Югозападна, със структурираща ос бул. “Цар Борис III”. Включва районите “Красно 

село” и “Триадица” без частите им, попадащи в ЦГЧ, малка част от “Възраждане” 

извън ЦГЧ, “Лозенец”, “Красна поляна”, “Овча купел” и “Витоша”.  

 

Предложената макропространствена структура е максимално съобразена със 

съществуващото административно деление на Столична община. Целта на това 

структуриране е във всяка една от единиците да бъде постигнато балансирано 

развитие на основните функции на града. В допълнение, всяка единица има собствени 

локални специфики и приоритети, чрез които влияе на общоградско и надградско ниво и 

подпомага интегрираното пространствено развитие на територията. Всяка единица 

има главна структурираща ос, на която се развива вторичен градски център, което 

позволява относителна самостоятелност на функциониране.  

Относно жилищната система за главна цел е посочена “Създаване на условия за 

изграждане на балансирана, качествена и устойчива жилищна система на София”, за 

чието изпълнение се дефинират следните конкретни цели: 

• Преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси 

• Улесняване развитието на жилищните пазари 

• Ревитализиране на социалния жилищен сектор 

• Създаване на условия за изграждане на достъпни еднофамилни къщи;  

• Запазване на обитаването в центъра и безконфликтното му интегриране с бизнес, 

административни, културни и др. функции 

• Създаване на активни контактни зони между обитаване и бизнес във всички части 

на компактния град 

• Ревитализиране на необлагодетелстваните квартали и реконструкция на 

амортизираните 

• Постигане на конкурентност, адаптивност и интегративност на периферните 

жилищни територии 

• Децентрализиране на обитаването за постигане на баланс в урбанизацията и 

използване на резервите на териториите извън компактния град и близкия 

околоградски район 

• Усвояване на привлекателни за обитаване територии, лишени досега от 

инфраструктура и отдалечени от съвременни активности 
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Фигура 5 Площ на новата жилищна РЗП от ОУП в територията на общината 
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• Териториална локализация на елементите на системата в съответствие с 

основните устройствени цели на макропространственото преструктуриране и 

развитие на града 

 

ОУП дефинира устройствената политика за територията на общината, разделена на 4 

зони.  

• Централна градска част -  предвижда се съхраняване на средата и обновяване на 

сградите и инфраструктурата, както и реконструкция и обживяване на 

публичните пространства и запазване на жилищната функция. 

• Централни територии около ЦГЧ - обновяване на инфраструктурата без мащабна 

устройствена намеса. 

• Периферия - Оптимизиране на градската структура за балансиране на качеството 

на градската среда и жилищните стандарти. Конкретизирани са четири 

специфични устройствени намеси за периферията, които предлагат 

преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси чрез запазване на 

сегашните параметри на застрояване, ревитализиране на необлагодетелстваните 

квартали, запазване на характера на застрояването, но и леко завишаване на 

устройствените параметри на кварталите, които са били някогашни села, и 

ограничаване на пазарния натиск към южните територии за осигуряване на плавен 

преход към Витоша и осигуряване на основна инфраструктура. 

• Крайградски територии - следвайки концепцията за активизиране на околоградския 

район, устройствената политика в тези територии е насочена към развитие на 

инфраструктурата, с което да се подсигури качествена среда и транспортна 

достъпност, и създаване на специфични правила и норми за застрояване, които да 

гарантират проникване на зелени клинове, както и запазване на характера на 

завареното застрояване в съществуващите селищни структури, а за новите се 

допускат зони с по-интензивно, включително и сключено застрояване. 

 

В настоящия ОУП ясно се мотивира градското разстилане (urban spraw) чрез аргументи 

за облекчаване на столицата и преразпределяне на търсенето от компактния град към 

крайградските територии, но не се анализират и предвиждат последствията от 

заложеното развитие. През последните десетилетия редица примери от целия свят 

показват, че градското разстилане не води до облекчаване на компактния град, а точно 

обратното - до влошаване на най-различни аспекти на функционирането на селищната 

система. Урбанизирането на нови земи също поставя допълнително натоварване върху 

местните екосистеми. Препоръчаната в ОУП устройствена концепция за стимулиране 

на развитието на зони с еднофамилни къщи би довела до необходимостта от 

изключително гъста инфраструктура, която обслужва малко на брой хора, правейки я 

скъпа както за реализация, така и за поддръжка, следователно и неефективна от гледна 

точка на нейната използваемост и вложените в нея ресурси. Това поставя и въпроса за 

преосмисляне на задълженията на общината и инвеститорите относно финансирането 

на изграждането и поддръжката на техническата и социална инфраструктура не само в 

далекоперспективните зони. Ниската гъстота на население и далечните разстояния от 

обслужващите центрове биха били пречка пред развитието на системите на масов 

градски и велосипеден транспорт, което би увеличило автомобилния трафик и степента 

на моторизация в общината, допринасяйки за влошаването на качеството на 

атмосферния въздух и задръстванията. Планираната улична мрежа е с параметри за 

градски магистрали и кръстовища на две нива, с което се стимулира автомобилното 

придвижване и се създават бариери в града. Такива транспортни системи са доказани 

като вредни и неподходящи за вътрешноградски територии и се избягват в градското 

планиране от всички градове, които водят успешни транспортни политики.  

 

В крайградските зони ОУП дефинира далекоперспективни територии, които целят да 

отговорят на евентуално нарастващо бъдещо натоварване и търсене на все повече 

жилища и извън компактния град. Площта на предвидените далекоперспективни 

устройствени зони за нискоетажно и вилно застрояване е разпределена по следния начин: 

• Далекоперспективни жилищни зони с преобладаващо малко етажно застрояване 

(Жмд) – 483.78 ха 

• Далекоперспективни жилищни зони с малко етажно застрояване в природна среда 

(Жм1д) – 228.24 ха  

• Далекоперспективни жилищни зони с малко етажно застрояване с допълнителни, 

специфични изисквания (Жм2д) – 125.74 ха  

• Далекоперспективни жилищни зони с малко етажно застрояване с ограничителни 

параметри (Жм3д) – 720.91 ха 

• Далекоперспективни вилни зони (Жвд) – 493.17 ха  
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Общата площ на зоните за нискоетажното жилищно строителство са 1558.67 ха, а за 

вилно - 493.17 ха. Териториално далекоперспективните зони са предвидени основно в 

Старопланинската яка в северната част на общината, което е в синхрон с основната 

концепция на ОУП за градско разстилане и урбанизиране на крайградските територии. 

От изведения баланс на територията се вижда, че в опорния план от 2001 г., който 

отразява съществуващото към момента положение, жилищните територии в Столична 

община са 13 955 ха, според ОУП са 15 857 ха или е предвидено увеличение от над 10%. 

Включвайки далекоперспективните зони за жилищно строителство, жилищните 

територии нарастват до 17 906 ха. Или общо увеличение от над 25%. Териториите за 

обществено обслужване според опорния план са 1860 ха, а според ОУП за общественото 

обслужване са определени 2609 ха и други 23 ха от далекоперспективните зони. Според 

опорния план 1220 ха са многофункционални зони, а ОУП ги увеличава драстично до 4921 ха. 

Смесени многофункционални далекоперспективни зони са 2689 ха или общо 7610 ха, 

включвайки и близкоперспективните 4921 ха, представляващо увеличение от над 6 пъти. 

Предвидените урбанизирани територии са основно за сметка на земеделските 

територии, които намаляват с повече от 10 000 ха.  

 

Единствените далекоперспективни зони в рамките на строителната граница на София 

са в кв. Филиповци, Западен парк – малка Коньовица, около кв. Бенковски и в бизнес зоната 

между кв. Враждебна и Левски Г. Извън София, далекоперспективните са сравнително 

равномерно разположени около населените места, но се наблюдават някои съсредоточия 

и по-големи по площ зони. Такива са зоните около селата Бистрица, Кокаляне, Железница и 

Лозен в югоизточната част. На запад, най-големите предвидени далекоперспективни 

зони са в местностите между кв. Суходол и с. Мало Бучино. Почти цялата територия 

между тях е предвидена за нискоетажно жилищно строителство. Други по-големи зони 

са предвидени около селата Кътина, Подгумер и Локорско в подножието на Стара планина, 

както и около северната дъга на околовръстното шосе, но предимно със СМФ зони. Най-

голямата предвидена зона се намира на територията на бившия металургичен комбинат 

Кремиковци. Зоната е СМФ с идеята в бъдещ момент изоставената индустриална 

територия да се развие като многофункционален сателит на София, съчетаващ не само 

трудови, но и жилищни и обслужващи функции. 

 

3. Анализ на разрешенията за строеж 
Инвестиционният интерес следва предвижданията на ОУП и градът се разраства, като 

усвоява нови терени. Тези нови терени са основно част от южните, гранични територии 

на компактния град или извън строителните граници на София, което се вижда от 

регистъра на разрешенията за строеж.  
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Районът с най-много разрешения е Витоша, в който от 2010 година до 13.10.2020 година 

са издадени 684 разрешения за жилищни сгради от общо 3575 за СО. Това са близо 20% от 

всички разрешителни за срок от 10 г. Районът обхваща южните територии на 

компактния град, бившите села Драгалевци, Симеоново, Бояна, и южната част на 

общината. На второ място се нарежда Панчарево с 409 разрешения или 11% от общия 

брой. Панчарево се намира в югоизточната част на общината и обхваща предимно 

територии извън компактния град, а административен център на района е село 

Панчарево. Следва район Лозенец, с 274 разрешения или 8%, който е в рамките на 

компактния град, но южната му част е от териториите, които в миналото са служили за 

буфер между града и селата, но към които през последните 2 десетилетия са насочени 

силни инвестиционни намерения. Следват районите Нови Искър (с 227 издадени 

разрешения, или 6%) и Банкя (с 213 издадени разрешения, или 6%), които също се намират 

извън компактния град и които имат собствени административни центрове - 

съответно градовете Нови Искър и Банкя. Крайградските райони разполагат и със 

значително по-голяма площ, което също има значение за високата абсолютна стойност 

на издадените разрешения, както и факта, че новите разрешения са със сравнително 

малки РЗП в нискоетажни територии. Овча Купел е на пето място, обхващайки както 

територии от града, така и извън него. Район Подуяне е на седмо място в общината и 

вторият изцяло в рамките на града след Лозенец. В него за разгледания период са издадени 

179 разрешения. Районът се намира в близост до центъра на града, но същевременно е 

изолиран от ЖП линията. Това обяснява сравнително ниските цени на имотите и 

жилищата, но и силния инвестиционен интерес към района. Градоустройствените 

единици в него с голям брой разрешителни са в територии с предимно нискоетажно 

строителство, тоест новите сгради са многобройни, но маломерни. 

 

 
 

Фигура 8 Райони по брой разрешения за строеж 

Наблюдава се интензивен инвестиционен интерес и от двете страни на южната дъга на 

околовръстното шосе, която привлича както шоуруми и офис сгради, така и големи 

жилищни комплекси. Това се наблюдава и от разрешенията в районите Младост, 

Студентски, Лозенец, Триадица и Овча Купел. Градоустройствените единици с най-много 

разрешения са именно в близост до околовръстното шосе - кв. Симеоново със 117, кв. 

Драгалевци със 110, кв. Витоша - Лозенец с 92, кв. Овча Купел - Север с 64, ж.к. Малинова 

долина - Запад и в.з. Малинова долина - Герена с 58, с. Лозен, м. Орлова круша с 56, жк. 

Манастирски ливади - Запад с 55, с. и в.з. Иваняне с 53 и ж.к. Манастирски ливади - Изток с 

50. Забелязва се, че 2 от единиците с най-много разрешения са извън рамките на града - с. 

Лозен, м. Орлова круша и с. и в.з. Иваняне. Други единици извън София с висок брой 

разрешения са гр. Банкя - в.з. Косанин дол, с. Бистрица и гр. Нови Искър - кв. Курило. 
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Фигура 9  ГЕ по брой разрешения за строеж    

4. Анализ на поемния капацитет на СО 
През 2018 г. Софияплан проведе изследване за поемния жилищен капацитет на СО според 

съществуващото положение и според предвижданията на ОУП4, имайки предвид 

капацитета на жилищните, централните и смесените многофункционални територии с 

определена жилищна площ. За целите на ПИРО анализът е обновен с данни от 

кадастралната карта за юли 2020 година. Анализът показва, че според населението и 

жилищните сгради към 2020, средната жилищна площ за общината е около 30 кв.м./ж. При 

запазване на този показател предвижданията за жилищно строителство в ОУП 

 
4 https://sofiaplan.bg/portfolio/analiz-natovarvane/ 

позволяват строителството на жилища за около 1 млн. нови души. От съществуващото 

положение се наблюдава доминация на южните територии, но със сравнително 

разпределено натоварване и в другите части на града. От анализа на потенциалното 

натоварване трите ГЕ с най-много предвидена жилищна площ са ж.к. Малинова долина – 

Запад, ж.к. Манастирски ливади – Изток и кв. Витоша – Лозенец (виж карти 

„Съществуващо население по РЗП спрямо КК“, „Потенциално ново население по РЗП 

спрямо ОУП и КК“). Трите ГЕ граничат с околовръстното шосе и са територии, които са 

били крайградски, с ниски параметри на застрояване и сгради от еднофамилен тип. 

Имайки предвид интензивното строителство в южните територии през последните 3 

десетилетия и невъзможността на общината да навакса с реализирането на 

необходимата публична инфраструктура, е необходимо ОУП да преосмисли 

насърчаването на допълнително натоварване на територии, които и към настоящия 

момент не успяват да осигурят качествено обитаване. Липсата на училища и детски 

градини и наличието на нереализирани паркове и улици принуждават жителите на тези 

места да разчитат основно на автомобилите за достигане до базови градски услуги, с 

което допълнително се натоварват малкото възможности за преминаване. 

Неотчуждените терени правят невъзможно реализирането на публични пространства в 

тези територии. Следването на ОУП за тези територии би довело до засилване на 

недостатъците им. Друг извод от анализа е, че съществуващия жилищен сграден фонд 

отговаря на демографските прогнози за Столична община и не е необходимо да се 

строят нови жилища, а да се минимизират необитаваните и да се насърчи обновяването 

на вече построените сгради.  

 

5. Морфологичен анализ на застрояването в Столична 

община  
Направен е анализ, който разглежда морфологията на града и общината според няколко 

параметъра. Използвани са данни от Кадастралната карта (КК), актуални към 01.07.2020. 

Студентски град е с липсваща КК и анализът не е приложим за него. За основа са 

използвани градоустройствените единици (ГЕ) на СО.  

 

5.1. Плътност 

Един от основните параметри е плътността на застрояване. На ниво ГЕ е сметната 

брутна плътност на застрояване като сбор от застроената площ на сградите в една ГЕ 

спрямо цялата площ на ГЕ.  
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От анализа се вижда, че най-плътните ГЕ се намират в централната градска част, в 

рамките на 29-43% плътност. Налични са две изключения - ГЕ Складова зона Илиянци - 

Връбница и жилищният квартал Хладилника (виж приложенията с карти 

„Градоустройствени единици на София според брутната плътност на застрояване“ и 

„Градоустройствени единици на Столична община според брутната плътност на 

застрояване“). Първото изключение се получава благодарение на сравнително малката 

територия на ГЕ, която е заета с индустриални сгради с голяма площ. Второто 

изключение отново е със сравнително малка площ на ГЕ, но е и една от най-търсените 

инвестиционни локации в града през последните 3 десетилетия с устройствени зони 

СМФ и Жс, което позволи сключено строителство и съответно уплътняване на 

територията. Във втора категория по плътност, 18-29%, попадат широкият център, 

някои индустриални зони и стари периферни квартали, предимно в южната част на града, 

които също са подложени на интензивен интерес през последните години. По-голямата 

част от града е в трета категория по плътност, 10-18%, а от ГЕ, които са извън 

строителната граница в нея попадат само три - с. Бистрица, с. Герман и гр. Нови Искър - 

кв. Курило. Останалите ГЕ на Нови Искър, както и ГЕ на градовете Банкя и Бухово попадат 

в четвърта категория, 4-10%, заедно с другите села в общината и някои квартали от 

компактния град като Симеоново, Драгалевци, Суходол, Бенковски. 

 

5.2. Интензивност 

Интензивността на застрояване е друг ключов параметър. Той е изчислен като сбора от 

разгънатата застроена площ на всички сгради в една ГЕ се раздели на площта на ГЕ. 

Очаквано, най-интензивни са централните ГЕ, които се допълват от жилищния квартал 

Хладилника и ж.к. Белите брези. Втората категория обхваща ЦГЧ с изключение на ГЕ, в 

които попадат широки публични пространства като паркове, градини и площади (виж 

приложенията с карти „Градоустройствени единици на София според брутната 

интензивност на застрояване“ и „Градоустройствени единици на Столична община 

според брутната интензивност на застрояване“). В тази категория попадат повечето 

стари южни периферии, които биват застроявани интензивно през последните години - 

Подуяне, Изток, Лозенец, Стрелбище, Гоце Делчев, Борово, Лагера. В третата категория 

попадат предимно големите жилищни комплекси, при които на сравнително малка площ са 

разположени сгради с голяма РЗП. Най-близките до центъра ГЕ с жилищни територии и 

най-ниска интензивност са кв. Христо Ботев и ж.к. Факултета. Извън рамките на град 

София, всички ГЕ попадат в последната категория по интензивност с едно изключение - 

Герман попада в четвъртата категория заедно с ГЕ с основно нискоетажно 

строителство като Горна Баня, Бояна, Горубляне, Модерно предградие и други. 

Симеоново, Драгалевци, Суходол, Бенковски, Христо Ботев попадат в последната пета 

категория по интензивност. Анализът показва, че трите града в СО, без София, не 

показват по-висока плътност или интензивност на застрояване, тоест не се формира 

типична градска среда, а са с подобни характеристики на селата. 

 

Фигура 10  Брутна плътност на застрояване 
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Фигура 11 Брутна интензивност на застрояване 

 

5.3. Сключеност 

Сключеността е друг градоустройствен параметър, който влияе значително върху 

градската среда, оформя нейния облик и начин на възприемане. Най-често се допуска в 

зони, в които се насърчава уплътняване на градската среда чрез създаване на улично-

квартална структура. Сключеното застрояване позволява висока гъстота на обитаване 

и кратки разстояния и е подходящо развитие на среда, която може да бъде обслужена от 

устойчиви форми на транспорт - масов и активен. Дефицитът на такава среда е, че 

необходимостта от навременното изпълнение на социална и транспортна 

инфраструктура, която да задоволи високата гъстота на населението, е изключително 

изявена, но градът не успява да я реализира и следва, вместо да изпреварва 

инвестиционния интерес. Коефициентът на сключеност е създаден, като се взима 

предвид сключеността на сградите в ГЕ. ЦГЧ е с най-висока степен на сключеност с 

изключение на териториите с многоетажни сгради в западната част (виж приложенията 

с карти „Градоустройствени единици на София според брутната сключеност на 

застрояване“ и „Градоустройствени единици на Столична община според брутната 

сключеност на застрояване“). От останалите ГЕ отново жилищният квартал Хладилника 

и ж.к. Белите брези попадат във втората категория на сключеност със стойности, 

съразмерни на ЦГЧ. В третата категория попадат стари периферни територии, които 

са застроени най-често със смесица от средни и високи жилищни сгради и стари 

еднофамилни къщи.  

 

5.4. Средна етажност 

Пресметната е средната етажност за ГЕ, като в най-високата категория попадат ГЕ 

със средна етажност от 3.9 до 6.2 етажа (виж приложенията с карти 

„Градоустройствени единици на София според средната етажност“ и 

„Градоустройствени единици на Столична община според средната етажност“). В тази 

категория попадат ГЕ на големите жилищни комплекси - части от Люлин, Младост, 

Дружба, стари южни жилищни комплекси - Дианабад, жилищната част на квартал 

Хладилника и западната част на Лозенец, Стрелбище, Гоце Делчев, Борово, Белите брези, 

Хиподрума, Лагера и някои южни ГЕ на центъра. Близостта на средните стойности между 

някои централни ГЕ и тези на жилищните комплекси се получава, понеже в централните 

ГЕ сградите са сравнително подобни като характер, но в комплексите са налични 

разнообразни ниски и високи сгради, чиято средна стойност се уравновесява с тази на 

централните. С най-ниска средна етажност от централните ГЕ са тези в 

северозападната част, попадащи в предпоследната четвърта категория, при които все 

още се наблюдават множество нискоетажни сгради с допълващо застрояване. Владая, 

Банкя и Герман от извънградските ГЕ също попадат в тази категория, с което се 

отличават от другите населени места извън компактния град, които попадат в 

последната категория ГЕ.  

 

5.5. Преобладаваща етажност  

Пресметната е и преобладаващата етажност, което представлява модата, най-често 

срещаната стойност на етажността в ГЕ. Резултатите са разделени в три категории - 

до 3 етажа, от 4 до 6 етажа и над 7 етажа (виж приложенията с карти 

„Градоустройствени единици на София според преобладаващата етажност“ и 

„Градоустройствени единици на Столична община според преобладаващата етажност“). 
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В най-високата влизат повечето ГЕ с най-висока средна етажност, допълнени от 

Надежда, Слатина, Разсадника, Света Троица, Овча Купел и други части на Младост и 

Люлин, но с изключение на централните, които преминават във втората категория. 

Южните и източните части на центъра и старата периферия попадат във втората 

категория, като към тях се присъединяват и някои южни територии с интензивно 

строителство през последните години - Малинова долина, кв. Витоша, ВЕЦ Симеоново и 

Манастирски ливади - Запад.  

 

Пресметнат е и делът на РЗП на четири основни сградни функции спрямо общата РЗП в 

ГЕ. Сградите са групирани по функционални кодове според КК. Картите показват по 

отделно дела на жилищните, административните, търговските и производствените 

РЗП във всяка ГЕ спрямо общата РЗП на ГЕ.  

Виж приложенията с карти:  

• Градоустройствени единици на София според дела на административната РЗП 

спрямо общата РЗП 

• Градоустройствени единици на София според дела на жилищната РЗП спрямо общата 

РЗП 

• Градоустройствени единици на София според дела на производствената РЗП 

спрямо общата РЗП 

• Градоустройствени единици на София според дела на търговската РЗП спрямо 

общата РЗП  

• Градоустройствени единици на Столична община според дела на 

административната РЗП спрямо общата РЗП 

• Градоустройствени единици на Столична община според дела на жилищната РЗП 

спрямо общата РЗП 

• Градоустройствени единици на Столична община според дела на производствената 

РЗП спрямо общата РЗП 

• Градоустройствени единици на Столична община според дела на търговската РЗП 

спрямо общата РЗП 

 

6. SWOT 
Силни страни 

• София продължава да концентрира финансов и човешки капитал 

• Най-големият агломерационен ареал в страната е столичния с най-голям дял в 

икономиката 

• ОУП определя значителни територии за развитие на зелената система 

• ОУП предвижда сравнително равномерно развитие на обектите на социалната 

инфраструктура 

• Предвижда се гъста мрежа на релсовия транспорт  

 

Слаби страни 

• Моноцентричният урбанистичен модел се засилва, София все повече доминира над 

другите градове в страната и дисбалансът се засилва 

• ОУП насърчава градското разстилане, застрояването на нови територии извън 

компактния град 

• ОУП предлага свръх уплътняване и свръх концентриране на места, които нямат 

нужда от толкова високи устройствени параметри 

• ОУП разрешава строителство на много повече от доказано необходимото като 

сграден фонд 

• Концентрацията на жилищно строителство в южните територии продължава 

• Развитието на северозападната част на града изостава 

• Обслужването с обекти на социалната инфраструктура продължава да изостава 

• Нереализирана улична мрежа поради необходимост от отчуждаване 

• Нереализирани паркове поради необходимост от отчуждаване 

• Планираната улична мрежа е с твърде големи параметри за градски магистрали и 

кръстовища на две нива, с което се стимулира автомобилното придвижване и се 

създават бариери в града 

 

Възможности 

• Препоръки на национално ниво за интегрирани териториални политики, които да 

развиват агломерационния ареал в неговата цялост, а не само ядрото  

• Разбиране за необходимост от опазване на териториалните ресурси и вътрешно 

развитие на града чрез обновяване на изоставени територии вместо урбанизиране 

на нови земеделски земи 

• Граждански натиск към създаване на качествена градска среда и облагородяване на 

публичните пространства 

 

Заплахи 

• Свръхразвитие на София за сметка на другите населени места, което ще увеличи 

демографското натоварване върху града 

• Субурбанизиране и застрояване на крайградски земеделски земи вместо 

вътрешноградски изоставени терени 

• Недостатъчен строителен контрол, поради което се строи с повишени плътност 

и интензивност и недостатъчно озеленяване 




