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Подробен анализ е направен в приложение I.4.1_Селищната мрежа на общината. 

 

През 2019 година бе актуализирана Националната концепция за пространствено 

развитие (НКПР), стратегическият документ от най-високо ниво, който дефинира 

националните политики за регионално и пространствено развитие. Изследвани са 

урбанизационните оси, агломерационните образувания и развитието на селищната 

система на страната. София е център на най-големия ареал в страната и силно доминира 

над другите градове. В документа се препоръчва преминаване от моноцентричен към 

полицентричен урбанистичен модел, но не с ограничаване на столицата, а с 

допълнително стимулиране на инвестиции и възможности за бизнес и образование в 

другите градове. Подчертава се значимата роля на цялостното планиране и развитие на 

ареалите, вместо само на агломерационното ядро - София, и се препоръчват фокусирани 

усилия към интегриране на териториалните политики между общините в софийския 

агломерационен ареал, включително и синхронизиране на общите устройствени планове 

(ОУП) на тези общини. Въпросът с агломерационния ареал е разгледан в част и I.1.2.-

Агломерационният ареал на Столичната община 

 

I.4.1.1. Предвиждания на ОУП 

Самият ОУП на Столична община (СО) е в сила от 2007 г. с основно изменение от 2009 г. В 

него като основна концепция на развитие е записано ограничаване на разрастването на 

компактния град на София и интензивно увеличаване на урбанизираните територии в 

околоградския район. В графичната част на плана обаче София също бива значително 

разширена с нови устройствени зони за строителство, а вече съществуващите са 

увеличени с нетрадиционни за зоната и характера на застрояване параметри. За 

компактния град се подчертава и необходимостта от преструктуриране и 

реконструкция, както и регулиране на застрояването в южните територии, с което да 

не се допусне цялостно прекъсване на зелените клинове. 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 предвижда развитие на система от вторични обслужващи центрове по 

продължението на петте основни входно-изходни артерии, които да допълват и 

разтоварват от функции ЦГЧ – булевардите Цариградско шосе, Ботевградско шосе, 

Рожен, Сливница и Цар Борис III. ОУП предлага и макро-пространствена структура, която 

разделя общината на 6 съставни единици - една централна и 5 покрай продълженията на 

описаните основни входно-изходни направления. 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. ОУП дефинира 

устройствената политика за територията на общината, като я разделя 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 действащия ОУП е изведена целта за „облекчаване на столичния град“ и 

преразпределяне на търсенето на жилищни и офисни площи от компактния град към 

крайградските територии. За съжаление не е направена оценка на пълния ефект 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. 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 вече поставя на дневен ред 
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въпроса за задълженията на общината и съответно интереса на инвеститорите 

относно финансирането на изграждането и поддръжката на техническата и социална 

инфраструктура. В крайградските зони ОУП дефинира и далекоперспективни територии, 

които целят да отговорят на евентуално нарастващо бъдещо натоварване и търсене 

на все повече жилища извън компактния град. Сравнявайки баланса на територията на СО 

спрямо опорния план от 2001 година и ОУП от 2009 година, се наблюдава увеличение от 

25% на територии, предвидени за жилища, включвайки и далекоперспективните такива.  

 

I.4.1.2. Застрояването в общината 

Анализът на морфологията на града показва различните параметри на застрояване на 

ниво градоустройствена единица (ГЕ). Анализирали сме два показателя – плътност и 

интензивност на застрояване.  

 

Брутната плътност на застрояване, пресметната като сбор от застроената площ на 

сградите в една ГЕ спрямо цялата площ на ГЕ, показва, че най-плътните ГЕ се намират в 

централната градска част. Жилищният квартал Хладилника също спада към тази 

категория, в рамките на 29-43% плътност, което се дължи на инвестиционния интерес 

през последните три десетилетия и това, че е устроен със зони Смф и Жс, което е 

позволило сключено строителство и съответно уплътняване на територията.  

 

Във втората категория по плътност, 18-29%, попадат широкия 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 ГЕ в град София попадат в трета категория по плътност, 10-

18%. С такава плътност са само три ГЕ извън границите на София – селата Бистрица и 

Герман и квартал Курило в град Нови Искър. 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. Анализът на интензивността показва подобни резултати.  

 

 
 

Друг показател на застрояването е неговата брутна интензивност. В случая това е 

съотношението между сбора от разгънатата застроена площ на всички сгради в една ГЕ 

спрямо площта на съответната ГЕ. Най-интензивните ГЕ са само в най-вътрешната 

част на центъра и две извън него – жилищният квартал Хладилника и Белите брези. 

Наблюдава се натоварване на широкия център и основно южните територии, към които 

предимно е насочен инвестиционният интерес. 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, 
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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.  

 

 
 

От направените анализи става видно, че като най-застроени могат да бъдат 

определени централните квартали, жилищният квартал Хладилника и Белите брези. 

Следват кварталите около ЦГЧ, основно в южна и източна посока - Подуяне, Изток, 

Изгрев, Лозенец, Стрелбище, Гоце Делчев, Борово, Лагера. Забелязва се, че Павлово и 

Манастирски ливади-Запад, които граничат с околовръстното шосе, попадат във 

втората категория по плътност, подобна на централните квартали и в трета по 

интензивност, подобна на Младост и Люлин. Манастирски ливади-Изток се отличава от 

Манастирски ливади-Запад с това, че плътността му е по-ниска, но интензивността е 

подобна, което означава, че сградите са по-малко на брой, но с високи стойности на РЗП. 

Сред по-слабо застроените квартали се отличават Овча Купел, Дружба, Модерно 

предградие, Орландовци, Левски В и Левски Г, както и Драгалевци и Симеоново, към които 

през последните години се наблюдава сериозен интерес, показан и от разрешенията за 

строителство. Другите 3 града в СО - Бухово, Банкя и Нови Искър, са с подобни 

характеристики на селата от общината и не се отличават с по-типична за градовете 

висока плътност или интензивност на застрояване. 

       

I.4.1.3. Инвестиционен интерес 

Инвестиционният интерес следва предвижданията на ОУП и градът се разраства, като 

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

компактния град територии или извън строителните граници на София, което е видно 

от регистъра на издадените разрешения за строеж. Районът с най-много издадени 

разрешения е Витоша, в който от  2010 г. до октомври 2020 г. са издадени  684 

разрешения за жилищни сгради от общо 3 575 за СО. Това са близо 20% от всички 

разрешителни за срок от 10 г. На второ място се нарежда район Панчарево с 409 

издадени разрешения за строеж, или 11% от общия брой. Следват районите Лозенец (с 274 

издадени разрешения, или 8%), Нови Искър (с 227 издадени разрешения, или 6%) и Банкя (с 

213 издадени разрешения, или 6%), последните два от които също като район Витоша се 

намират извън компактния град. Крайградските райони разполагат и със значително по-

голяма площ, което също има значение за големия брой на издадените разрешения. В 

повечето от случаите новите разрешения са за сравнително малка разгъната застроена 

площ (РЗП) в нискоетажни територии. Район 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.  

 

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 
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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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I.4.1.4. SWOT Анализ 

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 свръхуплътняване и свръхконцентриране 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  

● Национални политики за развитие на 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  

 
 

  


