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Анализът е разделен на две главни части: 

Жилищна политика и характеристики на жилищния пазар – разглеждаща предимно 

политики, планове, документи и стратегии на регионално, национално и европейско ниво 

в сферата на жилищния сектор, както и анализ на имотния пазар в столицата  

Жилищен фонд – анализ на физическата среда от жилищния сектор в количествени и 

качествени измерения.  

 

1. Жилищна политика и характеристики на жилищния 

пазар  
„... жилището е основна човешка потребност, която би могла да се удовлетвори до ниво, 

съответстващо на нивото на социално-икономическо развитие на страната ни. 

Едновременно с това качеството на жилището и неговата финансова достъпност 

определят жизнения стандарт на българските граждани. В този смисъл основната роля на 

държавата е да създаде и поддържа стабилна и прозрачна пазарна среда, позволяваща на 

домакинствата да придобиват и ползват качествени жилища, адекватни на доходите 

им.“ (Проект на Национална жилищна стратегия 2018-2030, 2017) 

 

Това са въвеждащи думи към Проекта за национална жилищна стратегия (НЖС), имаща за 

цел да идентифицира и разреши проблемите в жилищния сектор на България.  

 

След прегледа на разнообразни документи, засягащи жилищната сфера в България и 

Столична община (СО), ясно се открояват няколко основни проблеми, засегнати във всяка 

една разработка, а именно: 

• Дефицит на общинските жилища и неадекватна или липсваща общинска жилищна 

политика 

• Значителен дял на необитавани жилища 

• Изчезване на функцията обитаване в централната градска част 

• Финансово недостъпни жилища 

• Прекалено голям капацитет на заложените зони за жилища в ОУП 

 

1.1. Дефицит на общински жилища и неадекватна или липсваща 

общинска жилищна политика 

Докладът на Световната банка от 2017 г. за оценка на жилищния сектор в България 
заключва, че „...публичните програми за настаняване в социални жилища са неадекватни, 
както по отношение на качеството, така и по отношение на количеството на 
жилищата.“ (Световна Банка, 2017) 
 

Анализът, направен в проекта за НЖС, установява, че не съществуват механизми за 

жилищно подпомагане, насочени към най-нуждаещите се и уязвими групи от населението 

и младите хора, които желаят да стартират професионалната си кариера и да създадат 

семейство в България. 

 

Това са анализи и заключения за целия жилищен сектор в република България, но както се 

споменава в Общинския план за развите (ОПР)  на СО „... повечето аспекти на проблемната 

картина са с национален адрес.“ (ОПР 2014-2020, 2014) 

 

Спрямо ОПР, българските общини, в т.ч. Столична, провеждат слаба и неадекватна 

жилищна политика, но този факт е пряка функция най-вече от неадекватната законова 

рамка и неразвитата жилищна политика на национално ниво. Проблемът идва още и от 

факта, че в България няма законова регламентация на понятието „социално жилище”. (ОПР 

2014-2020, 2014) 

 

В същото време, изготвената от СО концепция, фокусирана върху жилищната политика 

в сферата на общинския жилищен фонд (Концепция на СО за жилищна политика в сферата 

на общинския жилищен фонд, 2018), установява редица проблеми, сред които и 

необходимостта от въвеждане и прилагане на ефективни модели на управление и 

поддържане на общинския жилищен фонд. В проучване с фокус общинските жилищни 

политики (Гъбова, 2020) се очертава като сериозен проблем и липсата на актуална база 

данни за нуждаещите се, описваща диференцираните им нужди. 

 

В стратегическите документи ОПР и Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на град София (ИПГВР, 2013) е записано също така, че общинската жилищна 

политика се провежда засега само в рамките на наличните общински жилища. Правото за 

закупуване/приватизиране и отсъствието на устойчив механизъм за възпроизводство 

на общинския жилищен фонд водят до трайно намаляване на броя и влошаване 

състоянието на този социален буфер. Социалният жилищен сектор на столицата е все 

по-недостъпен за младите семейства и маргиналните групи. 

 

Повечето документи констатират и сериозен проблем в жилищния фонд, стопанисван 

от СО, изразяващ се в непрекъснатото намаляване на броя общински жилища, 

амортизация и липса на поддръжка.  

 

Спрямо данните, използвани за изготвянето на анализите за проекта за НЖС, 

общественият жилищен фонд е сведен до символичен дял от 2,4% с тенденция за 

постоянно намаляване. В разработката се заключва, че този фонд се управлява трудно, 
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както поради разпръснатостта му сред частни жилища в етажна собственост, така и 

поради факта, че общините разполагат с ограничени ресурси за неговото поддържане и 

развитие. 

 

Относно обхвата на Столична община, данните за броя общински жилища в различните 

документи варират. Така например, концепцията на СО за жилищна политика от 2018 г. 

извежда общия дял на общински и държавни жилища на 5,7% от целия жилищен фонд на СО. 

В ИПГВР са изчислени 13 803 общински жилища, които са съставлявали 3% от обитавания 

жилищен фонд.  

 

Спрямо заключенията в проучването за общинските жилищни политики (Гъбова, 2020), 

общинският жилищен фонд в Столична община е с най-висок за страната дял (ок. 6%), но 

тенденцията е той да намалява, тъй като разпродадените от него жилища са повече от 

новите. В същия документ се споменава, че според данни от 2017 г. в изследване за 

състоянието на жилищния сектор в Европа (Housing Europe, 2019) по обема на общинския 

жилищен фонд (социални жилища), сравнена с избрани градове в Европейския съюз, София 

се нарежда на последно място.  

 

От друга страна в доклада за оценка на състоянието и тенденциите в развитието на 

жилищния сектор в СО (“Състояние и тенденции в развитието на жилищния сектор в 

СО”, 2016), се заключава, че частните жилища (на физически и на юридически лица) са 

94,2%, при 5,8% обществени (на общината и на държавата). Към 2015 г. с общинска или 

държавна собственост са само 35 024 жилища, съсредоточени почти изцяло в 

компактния град. Над половината от тези жилища са ведомствени/държавни и не 

изпълняват социална функция по смисъла на Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на граждани. Освен това, количеството на този фонд 

постоянно намалява (през 2011 г. е имало 35 111 такива жилища) и не съществува 

гарантиран източник за финансиране на нови социални жилища. За последните 5 години е 

имало само 2 проекта за социални жилища – с обект в р-н „Люлин“ (45 жилища) и в р-н 

„Връбница“ (26 жилища), както и новопостроените жилища от контейнери вместо 

старите „Виетнамски общежития“.  

 

Според ОПР общинският жилищен фонд е сведен до символичен дял и има недостатъчен 

брой общински жилища спрямо установения брой нуждаещи се. В ИПГВР също се 

споменава, че възпроизводството на социалния наемен фонд е с отрицателен баланс - 

приватизираните жилища са повече от придобитите. 

 
Като цяло, ясно се вижда, че цифрите в различните стратегически документи варират, 

но общото е, че делът на общинските жилища е много нисък, а тенденцията е към 

непрекъснато намаляване. Към 2020 г. по данни, подадени от районните администрации и 

данни от Националния статистически институт (НСИ) е установено, че делът на 

общинските жилища е вече около 2%. Причината за намаляващия процент е както 

разпродаването на общинските жилища и почти никакви изградени нови,  така и 

непрекъснато растящия брой частни жилищни единици.  

 

За сравнение, в града-първенец по социални общински жилища и пример за адекватна 

общинска жилищна политика - Виена,  ¼ от жителите (около 0,5 млн) живеят в общински 

жилища и техният брой непрекъснато нараства. (Municipal Housing in Vienna) 

 

„Принципът на достъпни жилища за всички е ключов фактор за това постижение.“ 

(Municipal Housing in Vienna) 

 

 

 
Липсата на системно събиране на информация за качеството и количеството на 

социалните общински жилища е допълнителна пречка за адекватнoто управление и 

развитие на този сектор. Важно е да има проследимост, прозрачност и визия за 

развитието и диверсификацията на моделите в сферата на социалните жилища. 

 

В същото време в абсолютно всички разгледани разработки се стига до извода, че освен 

количествени проблеми, СО изпитва и сериозни качествени проблеми със стопанисвания 

от нея жилищен фонд. Според документите той е силно амортизиран и деградиращ 

поради неадекватно управление и поддържане. Жилищата са разпръснати сред етажна 

2%

98%

Дял на общинските жилища в СО

дял общински жилища 

дял други жилища 
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собственост, което го прави още по-трудно управляем. Недостатъчно са средствата 

за управление и поддръжка. 

 

В заключение може да се каже, че на база всички разгледани документи за последните 10 г., 

фокусирали изследванията си върху жилищния сектор, общинските жилища и 

политиките, свързани с тях, се открояват няколко основни проблема: 

• Много нисък дял на общински жилища, чиято бройка поради ред причини 

непрекъснато намалява 

• Силно амортизиран и деградиращ общински жилищен фонд 

• Неефективни модели за управление и поддържане 

• Неадекватни публични програми за настаняване в социални жилища. Липса на 

механизми за жилищно подпомагане, насочени към най-нуждаещите се и уязвими 

групи от населението и младите хора 

• Липса на разнообразни механизми, включително и в частния сектор, за създаване на 

по-достъпни жилища за различни групи от обществото 

• Липса на ясна дефиниция и достатъчно пълноценно разбиране за “социални” или 

“достъпни” жилища, често стигматизиране и свързване с малцинствени групи 

• Липса на точна информация за броя, локацията и качеството на общинския жилищен 

фонд 

• Липса на информация за нивото на необходимост от подобни жилища, какви групи, 

колко и как са те разпределени из градското пространство.  

 
Необходимо е СО да анализира и идентифицира подробно нуждите, дефицита, проблемите 

и подходите за действие, на базата на което да създаде общинска жилищна стратегия.  

 

1.2. Значителен дял на необитавани жилища 

Според доклада на Световната банка се наблюдават значителни нива на незаети и 

пренаселени жилища – „Въпреки че има повече от 900 000 жилища в повече от броя на 

домакинствата, над 40% от домакинствата живеят в пренаселени жилища. В същото 

време 30% от жилищния фонд е незает. И докато наличието на такива нива изискват по-

нататъшен анализ по отношение на точността им, озадачаващо е, че на национално ниво 

има много незаети, вакантни, жилища в иначе растящите, жизнеспособни жилищни пазари 

като София, където процентът на незаетост е 24%.“ (Световна Банка, 2017) 

 

Според проучванията на проекта за НЖС броят на необитаваните жилища в България 

непрекъснато се увеличава (до 1 220 416 или над 31% през 2011 г.). Нещо повече, 

необитаваните жилища, разположени в многофамилни сгради, затрудняват 

изпълнението на програмите за енергийно обновяване и конструктивно укрепване. 

За сравнение повечето европейски държави имат нива около 10%, като някои достигат 

стойности от едва 2-3% вакантни жилища. Има 3-4 държави, които имат дял от около 

20% и само една, Гърция, която има по-високи стойности от тези на България с над 30% 

дял на необитаваните жилища. (Housing Statistics in the EU, 2010) 

 

На база анализите в стратегическите документи ИПГВР и ОПР, делът на празните 

жилища в СО е по-нисък от установения за цяла България (31%), но въпреки това е 

значително висок и с тенденция към увеличаване. Според документите необитаваните 

жилища се увеличават, като от около 68 000 през 2001 г. те достигат до над 140 000 

през 2011 г. или 23,5%. (ОПР 2014-2020, 2014) (ИПГВР, 2013) 

 

Въпреки това е много важно да се отчете характерът на СО, жилищните навици в нея и 

тенденциите. Според доклада за оценка на състоянието и тенденциите в жилищния 

сектор в СО „може да се формира хипотезата, че делът на необитаваните жилища се е 

запазил и дори намалял в компактния град и първия пояс от прилежащи села. Докато 

средният дял на необитаваните жилища през 2011 г. е бил 23,5%, в компактния град е бил 

22,2%, а в селата е варирал от 15,8% (за с.Кривина), до 83,2% в отдалеченото с. Плана. 

Диагнозата за прекомерно високи дялове от необитавани жилища в периферни малки 

общини би била „обезлюдяване”, но за Столична община тя не е валидна. Периферните 

селища на общината, обикновено разположени в живописна природна среда, изпълняват 

функции на краткотраен и сезонен отдих за обитателите на метрополията. Тази функция 

е устойчива и е желателно да се запази и в бъдеще.“ (Състояние и тенденции в 

развитието на жилищния сектор в СО, 2016) 

 

Въпреки разнообразните данни, като заключение може да се кажа, че редица документи и 

проучвания достигат до извода, че почти ¼ от жилищния фонд в Столицата е 

необитаван. Въпреки това тези заключения са направени на база хипотези и до сега няма 

изследване, което е определило точния брой празни жилища в СО. Нещо повече, не е ясно 

къде и как са разпределени тези жилищни единици на територията на СО, има ли 

концентрация в отделни квартали или са равномерно разпръснати из града. Няма данни и 

за това как необитаваните жилища са разпределени спрямо различните типологии 

сгради (многофамилни, еднофамилни, вили и пр.). Няма ясна политика за това как да се 

действа и разреши този много значителен жилищен казус, който ако бъде отключен, би 

се явил като сериозен жилищен резерв на града. 
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1.3. Изчезване на функцията обитаване от центъра 

Въпреки че това е тема, незасегната във всички документи, някои от тях, като ИПГВР и 

ОПР, маркират казуса за изчезващата функция на обитаване от центъра на град София. 

Според разработките се наблюдава загуба на жилищен фонд в ЦГЧ поради използването 

му за други нужди (в периода 2001 – 2011 г. средно по 6000 жилища годишно са сменяли 

предназначението си в офиси). Това представлява заплаха за жизнеността на 

централната градска част (ЦГЧ) и затихване на функцията “обитаване”. (ОПР 2014-2020, 

2014) (ИПГВР, 2013) 

 
В документа за оценка на състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО също се 

споменава за съществуващия процес на изтласкване на постоянното обитаване от 

бизнеса в централната част на София, както и от временно (сезонно) обитаване в 

селищата извън компактния град с преобладаващо ниско строителство и наличие на 

вилни зони. (Състояние и тенденции в развитието на жилищния сектор в СО, 2016) 

 

Друга особеност на жилищния и наемен пазар през последните години и в централните 

градски части е появата на множество апартаменти отдавани чрез платформата 

Airbnb, като по-изгодно от отдаването под дългосрочен наем за собствениците и 

търсено от гостите на града, заради местоположение в близост до обекти на интерес и 

в характерната за София градска среда в централните квартали. Това до известна 

степен блокира възможността за трайно жилищно ползване в централната градска 

част, макар по същество да предоставя жилищни услуги. 

 

Важно е да се отбележи, че според данни от Кадастралната Карта (КК), налични 

съответно за годините 2018, 2019 и 2020, се установява покачване на общата разгъната 

застроена площ (РЗП) на всички жилищни сгради (еднофамилни, многофамилни и жилищни 

със смесено предназначение) в ЦГЧ. Това обаче не означава, че предходните данни са 

грешни, тъй като възможността за временно отдаване под наем с фокус туризъм и 

временно обитаване се запазва, както и фактът, че няма ясни и подробни данни (особено 

назад във времето) за това в една жилищна сграда, колко от жилищата са с друга функция.  

 

 

Необходимо е подробно фокусирано проучване в тази посока, за да се изследва в по-голям 

детайл какво е състоянието на жилищния фонд в ЦГЧ, какви са точните стойности, 

какви са различните влияещи фактори, какви са тенденциите, какви биха били различните 

сценарии и последствия и какво може да се направи.  

 

1.4. Финансово недостъпни жилища 

Според доклада на Световната банка налице е проблем с недостъпни цени на жилищата. 

„Голяма част от населението не може да си позволи да купи или дори да наеме жилище: за 

42% от едночленните домакинствата и 31% от живущите на пазарен наем разходите по 

поддръжка на жилището са сериозно бреме. Почти две трети от домакинствата с 

доходи под 40-ия децил на доходите са затруднени от жилищните разходи. Повече от 

една трета от младите хора не са в състояние да си позволят жилище и продължават да 

живеят с родителите си.“ (Световна Банка, 2017) 

 
От проучването на проекта за НЖС става ясно, че в среда на силно поляризиращи се 

доходи, без жилищно субсидиране и възпроизводство на социален фонд, възможността на 

частния пазар да осигури масово жилище е принципно ограничена. Нещо повече, докладът 

установява, че повечето млади семейства и уязвимите групи нямат шанс да станат 

собственици на жилища и дори наематели в частен или обществен жилищен фонд, 

доказано от изследването на платежоспособното търсене, което не надвишава 25% от 

потенциалното търсене за придобиване на собствено жилище и не повече от 30% в 

случаите на търсене на частно наемно жилище. (Проект на Национална жилищна 

стратегия 2018-2030, 2017) 

 

В обхвата на СО се наблюдават същите заключения, които могат да бъдат открити в 

стратегическите документи ОПР и ИПГВР. В тях се твърди, че появилият се в прехода 
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частен наемен фонд се увеличава, което допринася за жилищната мобилност, но 

ценовите нива не допускат масова платежоспособност, а голяма част от този фонд 

сменя предназначението си (особено в центъра). (ОПР 2014-2020, 2014) (ИПГВР, 2013) 

 

Според документа за оценка на състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО е 

необходимо преодоляване на противоречието между привлекателността за обитаване в 

периферните квартали и тяхната лоша инфраструктура (вкл. транспортна 

достъпност).  Това е тенденция, която се наблюдава масово в новите южни квартали на 

София, където инфраструктурата отсъства много често, а цените на имотите са едни 

от най-високите в града и продължават да растат в контраст с деградиращата околна 

среда. 

За целта на сегашния доклад направихме анализ, стъпващ на данни от Imoti.net (Imoti.net, 

n.d.) и НСИ, установявайки, че финансовата достъпност до жилище през последните 10 

години реално се подобрява, като данните показват, че отношението цена/доход 

намалява. Основната причина e малкото (средно 10% на годишна база), но 

константно увеличение на средната заплата в столицата през последните 20 години и 

сривът на цените на имотите и до някъде на наемите след финансовата криза през 2008 

г. Макар и тенденциите да вървят към по-добро, реално процентният дял, който един 

жител на столицата трябва да отдели спрямо средната месечна заплата за наем, е над 

40% (България е на предпоследно място след Гърция в ЕС по този показател – Eurostat ), а 

спрямо кв.м. при покупка на жилище около 100% от средната заплата.   

 

 

 

 

 
Цените на имотите скачат близо 4 пъти в рамките на около 15 г. със сериозен пик през 

2008 г.  

 

 
 
Въпреки това, тенденцията най-високите цени да са в центъра и южните квартали се 

запазва (виж приложения с карти „Средна годишна цена на имот в СО_2002/2012/2020“) 

Ясно се откроява и територията на различните части на кв. Лозенец, запазващ се като 

един от най-атрактивните през последните 20 г. Цените на северните, както и 

западните квартали, са най-ниски. Това е тенденция, която не се е променяла вече близо 

20 г. Въпреки това се наблюдават леки промени в установилата се тенденция. 

Различните части на ж.к. Младост константно повишават нивото на цените през 

последните години за разлика от имотите в ж.к. Люлин например. Това може да се обясни с 

реализацията на сериозни проекти, като Бизнес парка и, разбира се, продължението на 

метрото.  Наблюдава се и лека промяна (покачване в цените на имотите) и в част от 

северните квартали, като ж.к. Хаджи Димитър и ж.к. Сухата река, което до голяма степен 
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може да се обясни както от тяхната близост до центъра (въпреки сериозните физически 

инфраструктурни бариери), така и поради плановете за метро, които вече са 

реализирани с изградената и действаща метростанция „Хаджи Димитър“. Цените на 

крайните новоразвиващи се южни квартали (кв. Кръстова вада - Изток и Запад, кв. 

Манастирски ливади - Изток и Запад, кв. Витоша - ВЕЦ Симеоново и др.)  се запазват 

високи през годините, но са значително по-ниски от тези в южните квартали близо до 

центъра ( ж.к. Борово, ж.к. Гоце Делчев, ж.к. Хиподрума, ж.к. Иван Вазов, ж.к. Славия, ж.к. 

Стрелбище, ж.к. Бели Брези). Причината за това може да бъде както отдалечеността на 

тези квартали и недобрата им транспортна обслуженост и обвързаност с града, така и 

недостатъчната или дори липсваща социална, транспортна и инженерна 

инфраструктура, водещи до влошаване на градската среда и респективно качеството на 

живот.  
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1.5. Прекалено голям капацитет на заложените зони за жилища 

в ОУП 

В Обобщената оценка на актуалния контекст в жилищния сектор на България към 

проекта за НЖС се установява, че не е необходимо ново масово жилищно строителство. 

Съществува обаче остра потребност от: 

• Масово обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата 

използваемост; 
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• Повишаване на финансовата достъпност в жилищния пазар и осигуряване на 

социални жилища за уязвимите групи чрез ново строителство или чрез адаптиране 

на съществуващ фонд 

 
В изследванията към ОПР и ИПГВР се доказва огромен теоретичен капацитет на 

сегашните жилищни територии – „при усвояване на пределно допустимите норми 

(плътност, интензивност, етажност), в тях могат да се поберат още 260 000 жилища. 

Този капацитет не би могъл и не би трябвало да се усвои през следващите 20 години. 

Налагайки прогнозата на ОУП за ново жилищно строителство (около 100 000 жилища до 

2020 г.) само върху територията на компактния град, би се усвоил до 38% от 

теоретичния му капацитет. Според същите документи жилищната система на София е 

добре запасена с физическите си елементи “жилищни територии” и “жилища”. 

Капацитетът на жилищните територии по действащия ОУП надхвърля 50% от 

сегашния фонд, т.е. би позволил изграждането на над 300 000 нови жилища. Тази цифра 

надхвърля значително прогнозата за платежоспособно търсене в периода до 2020 г. 

(около 100 000 жилища). Същевременно системата разполага с над 140 000 необитавани 

жилища. (ОПР 2014-2020, 2014) (ИПГВР, 2013) 

 
През 2019 г. в Софияплан направихме анализ на поемния капацитет на жилищните 

територии. Той показа, че съществуващият жилищен сграден фонд е достатъчен да 

поеме населението, което вече живее в СО, както и това, което според демографските 

прогнози се очаква да се засели в общината в близките десетилетия. Т.е както се 

споменава в документите по-горе, жилищната система на София е добре запасена с 

физическите си елементи „жилищни територии” и „жилища”, стигайки до извода, 

че жилищният въпрос в София е въпрос на качество, а не на количество.  

  

Действащият ОУП обаче залага на количество. Изследването ни показва, че планът дава 

възможност за застрояване на толкова голяма площ нови зони за жилища, които при 

средния стандарт на обитаване за СО (който е около 30 кв.м./жител), биха могли да 

приемат близо 1 млн. нови жители (виж приложения с карти „Съществуващо население по 

РЗП спрямо КК“, „Потенциално ново население по РЗП спрямо ОУП и КК“) . Въпреки, че такъв 

голям брой хора надали ще мигрира към София в близкото бъдеще, възможността за 

строителство на такова голямо количество жилищна площ вече води до негативни 

ефекти за средата – празни жилища, липса на инфраструктура, проблеми с 

придвижването. Трите квартала с най-много предвидена, но все още нереализирана, 

жилищна площ са Малинова долина – Запад, Манастирски ливади – Изток и Витоша – 

Лозенец. Някои от тези квартали вече са класифицирани като проблемни поради липсата 

на базова инфраструктура в тях – училища и детски градини, паркове, канализация, улици 

и градски транспорт.   
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Не е необходимо ново масово жилищно строителство. Естественият прираст на 
Столицата е отрицателен, а механичният прираст намалява през последните 10 години, 
за сметка на броя новозапочнати жилища, които се увеличават.   
 

 
 
Съществува опасност от презастрояването на определени територии, деградиране на 

природната среда в тях и претоварване на съществуващата инженерна, транспортна и 

социална инфраструктура. Това се наблюдава особено в южните квартали на града и 

полите на Витоша, където за последните 10 г. има сериозен инвеститорски интерес, 

изразен в най-многото издадени разрешения за строеж за изграждането на жилищни 

сгради (Виж част В.4.1 ). Нещо повече - според документа за оценка на състоянието и 

тенденциите в жилищния сектор в СО културната идентичност и архитектурен 

характер на селищата с висока строителна активност, каквито са повечето южни 

квартали в полите на Витоша (Драгалевци, Бояна, Бистрица и пр.) са заплашени. 

(“Състояние и тенденции в развитието на жилищния сектор в СО”, 2016) 

 
София разполага със сериозен жилищен резерв, изразяващ се в големия процент 

необитавани жилища, неусвоените и неразвити стари индустриални територии 

(„brownfield”) в компактния град, както и потенциалното конструктивно обновяване на 

панелните жилища чрез повишаване на техния капацитет (надграждане).  

В тази връзка на база калкулираните площи на старите индустриални зони във 

вътрешността на града, разгледани в част I.1.1_Профил на общината, изчислихме какъв 

би бил техният капацитет за „поемане“ на нови жилища. Голяма част от зоните са 

определени като Смф спрямо ОУП 2009, други са отредени отново за индустриално-

логистични зони. За целта на този анализ териториите, попадащи в индустриални 

устройствени зони, са премахнати. Взети са предвид устройствени параметри от 

зоните Смф (Смесена многофункционална), съответно Коефициент на интензивност 

(Кинт) 2.5 и Плътност на застрояване (Пз) 50%. Общата площ на селектираните терени 

е редуцирана с 50% за терени за „жилищна“ функция и с още 20% за регулация. От 

потенциалната РЗП, 20% са приспаднати за сервизни помещения с цел получаване на 

чиста жилищна площ. Получените площи са редуцирани с 50% (приемайки, че сградите ще 

бъдат мултифункционални с 50% жилищна функция). При така получената чиста жилищна 
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площ в тези терени след гореспоменатите редукции (12 млн кв.м), според приетата за 

минимална комфортна норма 30 кв.м./човек ( виж по-долу глава „Количество и Качество“ с 

повече информация за жилищните площи) се получава потенциален капацитет от 400 

хил. човека. В момента темпото на усвояване на тези територии и реализация 

на инвестиционни намерения в тях е сравнително 

бавно, но съответства на демографската динамика в града (засега има проект и 

частична реализация в НПЗ Хладилника, проект за пространствата около Централна гара, 

проект за територията на бившия завод Балканкар и др.). Нещо повече, капацитетът от 

400 хил. човека е около 6 пъти повече от очакваното нарастване на населението на 

общината, изследвано в демографската прогноза за 2050 г. Предимството 

на инвестицията в бивши индустриални зони е, че те се намират във вече урбанизирана 

среда, разполагат с техническа инфраструктура, а тяхното обновяване покачва 

качеството на живот в съседните им територии.  

Това показва, че София разполага със сериозен жилищен резерв, изразяващ се както в 

гореописаните неусвоени стари индустриални територии в рамките на града, към които 

трябва да се съсредоточи новото строителство, така и необитаваните жилища. Към 

това добавяме и възможността за повишаване на качеството на съществуващия 

жилищен фонд. Столицата няма нужда от допълнителни нови терени за жилищно 

строителство на зелено от гледна точка на жилищен капацитет, а от масово 

обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата 

използваемост. При необходимост от увеличаване на капацитета, е важно фокусът, 

усилията и инвестициите да бъдат върху старите индустриални терени 

и множеството необитавани жилища. Както вече беше споменато, много е важно СО 

да анализира и идентифицира подробно нуждите, дефицитът, проблемите и подходите за 

действие, за да създаде общинска жилищна стратегия.  

 

2. Количество и качество на жилищния фонд  

2.1. Количество 

Преобладаващата част от сградите в София са жилищни. По данни от КК към юли 2020 г.  

общата РЗП на сградите с жилищна функция възлиза на 68,9 млн. кв. м. Най-голям е делът 

на многофамилните жилищни сгради с обща РЗП 52,1 млн. кв. м, еднофамилните жилищни 

сгради са с обща РЗП 12,8 млн. кв.м, а сградите със смесено предназначение, но 

преобладаващи жилищни функции са с общо РЗП 4,0 млн. кв. м. 

 

 

 

Наблюдава се концентрация на многофамилни жилищни сгради в компактния град и 

преобладаващ дял на еднофамилни в покрайнините на града. Има разбира се и изключения, 

като някои части на ЦГЧ, където преобладават еднофамилните сгради, или концентрация 

на многофамилни в части извън София-град, като например Ботунец и гр. Банкя (за повече 

подробности виж карти в приложението „Концентрация на еднофамилни жилищни сгради 

спрямо РЗП“ и „Концентрация на многофамилни жилищни сгради спрямо РЗП“). 

 

52.1

12.8

4

Обща РЗП на различните типологии жилищни сгради в млн.кв.м

РЗП еднофамилни

РЗП многофамилни

РЗП на смесени сгради с 
преобладаваща жилищна 
функция
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Според данни на Националния статистически институт (НСИ) общата РЗП на 

построените жилищни сгради за периода 2010-2019 г. в СО е над 4 млн. кв.м, което 

представлява общо 6% от съществуващия жилищен сграден фонд. Темпът на 

нарастване на жилищната площ за този период е 6%, докато за същия период 

населението на общината е нараснало само с 2,5%.  
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Наблюдава се тенденция на повишаване на средната РЗП на новите жилищни сгради, 

както и нарастване на средния брой жилища в новостроящите се сгради. От друга 

страна се вижда лек спад в средната квадратура на новите жилища. (НСИ) 

 

 

 

 

Анализът показва, че за последните 10 г. процентният дял на различните типологии 

жилища по брой стаи не се променя съществено. Въпреки това се наблюдава интересен 

факт, че за разлика от съвременната тенденция в други европейски градове, където 

делът на едностайните апартаменти значително се увеличава, като резултат от 

различни социокултурни и икономически особености, в София делът на едностайните не 

се повишава, а дори леко спада, за сметка на останалите многостайни апартаменти, 

където се наблюдава леко повишаване, особено при тристайните. Нещо повече, 

статистиката показва (макар и с данни до 2011 г.), че за последните години средният 

брой членове в едно домакинство намалява също, което е в контраст с понижаващия се 

дял на едностайните жилища. (НСИ) 
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Относно дялово и пространствено разпределение на жилищните сгради по вид 

конструкция, се намират отново разнообразни данни, стойности и твърдения в 

различните разгледани документи. Така например според документа за оценка на 

състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО - „Панелните жилища са с дял от 

33,7% (205 190 бр.), разположени почти изцяло в общинския център (203 664 бр.). 

Останалите 1526 панелни жилища са разпределени почти поравно в трите града от 

периферията и селата. За отбелязване е фактът, че повечето от панелните жилища 

извън компактния град са в нискоетажни структури (от 1 до 3 етажа).“ (“Състояние и 

тенденции в развитието на жилищния сектор в СО”, 2016)  

 

Според ИПГВР и ОПР над 36% от жилищата (201 937) са в панелни сгради (2564). 

За целта на този доклад е надграден анализът за едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) 

от доклада на Визия за София, част Морфология, с картиране на тази типология сгради 

извън компактния град, съответно за цяла СО. Изчислена е РЗП на картираните сгради на 

база данни от КК, и е маркирана концентрацията на общата РЗП в ЕПЖС по 

градоустройствени единици. Резултатите показват най-голяма концентрация в 

жилищния квартал Овча купел, последван от кварталите Младост, Дружба, Хаджи 

Димитър, Надежда и др. Извънградските територии с наличие на ЕПЖС са гр. Банкя, гр. 

Нови Искър и селищата около индустриалната зона Кремиковци с най-голяма 

концентрация в Ботунец (за повече информация виж приложение с карта „Концентрация 

на едропанелни жилищни сгради спрямо РЗП“). Сред сградите (ЕПЖС) извън компактния 

град се намират и такива, които са над 3 етажа, достигащи 8 етажа.  

 

 
 

Относно останалите типични за София и като цяло български градове видове 

конструкции на жилищните сгради – едроплощен кофраж (ЕПК), пълзящ кофраж, пакетно 

повдигани плочи (ППП) и гредова стоманобетонна конструкция, в доклада за оценка на 

състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО те са обобщени като 

стоманобетонни жилища, с изчислен дял от 20,4% (жилища – 124 503). Проучването 

констатира, че всяко 5 жилище в компактния град е от такъв тип, за разлика от 

периферията, където делът на тези жилища е около 6%. (“Състояние и тенденции в 

развитието на жилищния сектор в СО”, 2016) 
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Като заключение може да се каже, че данните в тази сфера варират значително спрямо 

различните документи, неясни са, непълни и неточни. Липсват конкретни данни за 

локацията и точната бройка на отделните видове сгради, като е нужно да се направи 

подробен анализ и обследване на целия жилищен сграден фонд, да има база данни, да има 

паспорт всяка една сграда, който да е напълно и лесно достъпен за всички.  

 

2.2. Качество 

Според представително социологическо проучване на Визия за София за качеството на 

живот, едва 29% от обитателите на столицата са напълно удовлетворени от 

жилището си, а 54% отчасти удовлетворени. Една от причините за този резултат е 

силно амортизирания жилищен сграден фонд в следствие от лошо управление и 

поддържане на собствеността. Според проучване на Световната Банка (World Bank 

Group, 2020) около 70% от населението на София обитава многофамилни жилищни сгради 

(МЖС), построени преди 2000 г. (след която година постепенно започват да се въвеждат 

мерки за енергийна ефективност на сградите), а около 60% от МЖС в България са 

построени преди 1987 г., когато са въведени първите модерни сеизмични норми) (World 

Bank Group, 2019). Може да се каже, че сградите строени преди 2000 г. и особено преди 

1987 г. са както по-енергийно неефективни, така и по-слабо устойчиви на земетръс.   

 

Това, както се заключва и в проекта за План за устойчива енергия и климат (ПДУЕК), 

означава, че обновяването на съществуващите сгради е възможност с голям потенциал 

за бъдещото развитие на сектора на територията на Столична община, имайки предвид 

големия дял стар необновен сграден фонд. (ПДУЕК, 2020) 

 

Строителството на нови жилища в София е породено основно от два фактора – 

желанието на гражданите за по-добри битови условия и желанието за инвестиция в 

имот, която се счита за сигурна. Първият фактор трябва да бъде адресиран 

чрез обновяването в максимална степен на съществуващия жилищен фонд, а не 

създаването на нов. 

Друг е въпросът колко е важна и средата около жилището, удобствата, услугите, 

инфраструктурата, тъй като това е много често липсваща харакстеристика в 

новоразвиващите се квартали с предимно ново строителство, но потресаваща градска 

среда. Темата с градската среда около новите жилища е много важна и пряко обвързана с 

жилищния сектор и качеството на живот. Това, което се забелява като тенденция в СО, 

е очертаване на два ясно обособени сегмента от пространствена гледна точка: 

• Северен - характеризиращ се със силно амортизирани квартали и по-точно сграден 

фонд и микроклимат в сградата далеч от необходимите съвременни нива, но добре 

изградена инфраструктура; 

• Южен - храктеризиращ се с преобладаващо ново строителство и висококачествен 

сграден фонд, подобрени значително условия на микроклимата в сградите, но 

сериозни дефицити в инфраструктурата.  

 

Част от качествената жилищна градска среда се изявява и в степента и 

разнообразието на услугите, които се предлагат в даден квартал. Кварталите „спални“ 

са монофункционални, непозволяващи на жителите в съответния квартал да имат 

адекватен достъп до редица услуги. Наличието на квартали „спални“ е 

резултат както от планирането в модернистичната, но вече архаична, концепция за 

функционално зониране, така и от функционалния микс в отделните сгради. Лош пример 

за последното са безлюдните партери с гаражи, а добър – сградите, в чиито партери 

има офиси, магазини или някакъв вид услуги.  

  

Анализът на Софияплан за степента на полифункционалност на отделните жилищни 

градоустройствени единици показва, че централната градска част се откроява с 

наситеност на услуги, както и териториите около главните пътни артерии, като бул. 

“Цар Борис III”, бул. “България” и бул. “Цариградско шосе”. Съответно периферните 

квартали, разположени около Околовръстния път (ОП) и отвъд него, са с по-ниска степен 

на функционална наситеност и разнообразие. Това важи и за новоразвиващите се 

жилищни квартали по южната дъга на ОП като кв. Манастирски ливади - Изток и Запад, 

кв. Кръстова вада, кв. Малинова долина и др. Изключение правят кварталите около ОП 

като ж.к. Младост 4, кв. Бъкстон и кв. Овча купел, които са силно полифункционални. От 

северните квартали, или тези на север от жп ареала, се открояват ж.к. Хаджи Димитър и 

ж.к. Свобода като полифункционални територии. В същото време квартали като кв. 

Абдовица, кв. Димитър Миленков и кв. Враждебна са преобладаващо монофункцонални 

единици. Впечатление прави и високото ниво на полифункционалност в равномерно 

разпределената селищна мрежа около град София съответно с по-голяма концентрация в 

градовете и по-малка в отделните местности и вилни зони. (за повече информация виж 

приложение с карта „Полифункционалност на жилищната среда“). 
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Жилищният стандарт в столицата, изразен в чиста жилищна площ на жител, се 

повишава последните години като от 17 кв.м./ж  през 2010 г. достига до 26 кв.м./ж през 

2018 г. (НСИ) В изчисленията обаче влизат и празните жилища, което води до неяснота 

относно реалния жилищен стандарт в София. В същото време коефициентът за София за 

брой жители на жилище е 2,17 (НСИ). От друга страна коефициентът, изразяващ броя 

нови жилища на година на 1000 човека за София в първите години след 2010 е под 1,0, но 

той рязко се вдига, достигайки пик от 6,7 жилища на 1000 човека през 2019 г., което е в 

контраст с тенденцията за намаляване темпото на нарастване на населението в 

столицата и е в пъти над средните стойности за други европейски градове.  

Абсолютният брой жилища на 1000 човека също се повишава през последните години от 

426 през 2010 до 460 през 2019 г. (НСИ). Тези стойности са задоволителни, гравитиращи 

около средните за ЕС - 487 (Property Index, Overview of European Residential Markets, 2017). За 

сравнение в други европейски градове този стандарт е съответно: Виена 490, Берлин 

550, Брюксел 470, Хамбург 500, Мюнхен 550. (Municipal Housing in Vienna)  

 

Спрямо демографската прогноза (виж част В.2.1) населението на СО през 2050 г. ще бъде 

около 1 400 000. Това е с около 70 хил. човека повече от настоящите стойности. При 

запазване на сегашния коефициент от 460 жилища/ 1000 човека следва да има около 32 

хил. нови жилища, задоволявайки нуждите на тези 70 хил. нови жители. Тези нови жилища 

трябва да бъдат разпределени в период от 30 г. Ако годишният темп на строителство 

обаче се запази (около 8000 новозапочнати жилища на година), то това означава, че тези 

бройки ще бъдат достигнати след само 4 години. Нещо повече - спрямо демографската 

прогноза населението в София-град няма да се промени до 2050 г. С известно нарастване 

в следващите 7-8 г. ще следва спад до стойности през 2050 г., които са дори по-ниски от 

днешните. За сметка на това периферията на София се предполага да става все по-

населена. Това означава, че нуждата от многофамилни жилищни сгради ще намалее 

съществено, дори изчезне, за сметка на еднофамилните крайградски. Тенденция, която е 

близка до т.н „City sprawl” или разпиляване на града, която води до редица 

градоустройствени проблеми и е в противоречие с концепцията за 

устойчив компактен град, каквато цел залага Визия за София в развитието на 

столицата. Въпреки това, каквото и да се случи, реално населението на града няма да 

нараства вече с тези темпове, както от преди 10 г., и нуждата от масово жилищно 

строителство и усвояването на нови терени за жилищни нужди губи смисъл.  

 

Дори и София да се стреми към стандарти в жилищната сфера като гореспоменатите 

например развити европейски градове, темпът на строителство, който е в момента, 

трябва да бъде намален няколко пъти. За да бъде илюстрирано това по-добре, 

изчисленията показват, че ако София постигне жилищен стандарт като Виена и Хамбург 

от около 500 жилища/ 1000 човека през 2050 г. това означава 10% увеличение спрямо 

сегашния сграден фонд, което се равнява на около 61 хил. жилища. Когато добавим и 

увеличението на населението спрямо демографската прогноза, спрямо увеличения 

стандарт, допълнителните жилища ще станат от 32 хил. на 35 хил. (10% увеличение). 

Крайният брой жилища, които трябва да бъдат изградени до 2050 с цел постигане на 

стандарт от малко над 500 жил/ 1000 човека и в отговор на нарастващото население, е 

равно на 96 хил. (35 хил. + 61 хил.). Разпределени в рамките на 30 г. излиза, че средно около 

3000 нови жилища трябва да се изграждат всяка година. Това са близо 3 пъти по-малко от 

започнатите през 2019 г.  
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Важно е да се отбележи, че по-високият брой жилища не е критерий за качеството на 

живот и по-точно качество на жилищната сфера. Много други фактори са по-важни, 

като например микроклиматът на сградния фонд, околната среда около жилищните 

сгради и публичните пространства, които при едно презастрояване с цел постигане 

на повече бройки жилища, е възможно значително да намалеят, дори изчезнат или 

деградират и качеството на обитаване съществено да спадне. Също така, това е 

симулация, при която се приема, че покачването на населението е фокусирано в 

компактния град, което е обратно на прогнозирания спад във вътрешността на града и 

липса на нужда от нови многофамилни сгради.  

 

Фокусът, както е споменато по-нагоре, трябва да бъде върху масовото обновяване и 

преструктуриране на стария жилищен сграден фонд с цел подобряване значително 

условията на микроклимата в сградите, както и рекултивацията и оползотворяването 

на старите индустриални територии в компактния град и запазването на свободните, 

незапечатани терени в града. 

 

Един от най-сериозните проблеми на жилищния сектор в СО, като част от  качеството 

на сградния фонд, е енергийната ефективност. 

 

Според анализa на ПДУЕК – „лошото състояние на жилищните сгради, наред с ниското 

ниво на доходите за голяма част от населението, както и относително високата цена на 

енергията за отопление спрямо покупателната способност на населението са в основата 

на факта, че България е страната с най-високо ниво на енергийна бедност в Европейския 

съюз. Тази тема досега е сравнително малко анализирана, въпреки че проблемът е налице в 

остра форма. Въпреки, че изследването за енергийната бедност е на национално ниво, с 

известни резерви заради по-високите средни доходи на населението в Столична община 

спрямо останалата част от страната, може да се приеме, че проблемът стои и пред 

съществена част от столичното население.“ (ПДУЕК, 2020) 

 

В рамките на „Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищна сгради“ (НПЕЕМЖС), приета с ПМС № 18 от 2015 г., на 

територията на СО са подадени 230 заявления за интерес и финансова помощ, от тях са 

одобрени 199 и са прехвърлени 50 от „Енергийно обновяване на българските домове“ по 

ОПРР 2007-2013 г., от които са сключени договори за безвъзмездно финансиране за 166 

сгради (Направление "Архитектура и градоустройство", 2021). Към настоящия момент са 

обновени или въведени в експлоатация 118 сгради, 4 сгради са със стартирало СМР, а за 26 

има обявена обществена поръчка (ОП) за СМР/Инженеринг (Направление "Архитектура и 

градоустройство", 2021). През 2021 г. ще започне нова Програма за подобряване на 

енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост 

на България, която предвижда обновяване на още 75 сгради на територията на СО, които 

са с подадени искания за сключване на договори за финансиране (Направление 

"Архитектура и градоустройство", 2021) (за повече информация виж приложение с карта 

„I.4.2.-Концентрация на въведени в експлоатация санирани жилищни сгради спрямо РЗП“). 

 

 
 

Част от причините за по-редките примери на цялостно обновяване на сгради е високият 

процент на частна собственост в многофамилните жилищни сгради (около 

90%), разликите в социалния статус и покупателната способност на собствениците и 
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множеството празни жилища. Основен фактор са и чисто административно 

процедурните дейности на общината, тъй като при сходни (гореспоменатите) 

характеристики на населението и сградния фонд, различни градове в България имат 

различна успеваемост в НПЕЕМЖС, като София се нарежда сред общините с най-

незадоволителни резултати.  

От изключителна важност при определянето на условията на бъдещите програми за 

финансово подпомагане на жилищното обновяване е да се анализира нивото на доходите 

на населението и да се предложат диференцирани условия на подпомагане за различните 

социални групи. (ПДУЕК, 2020) 

 

В същото време проучвания показват, че през 2010 г. на 30% от жилищата дограмата е 

била сменена по инициатива и за сметка на собствениците им (ИПГВР, 2013). През 2020 г. 

този процент е вече 80 (Софена, 2020). 44% от анкетираните в 

представителното социологическо проучване на Визия за София показва, че заявяват, че 

сградата им е частично санирана включително и тяхното жилище, при стойности от 

16% от преди 10 г. в проучванията на ОПР И ИПГВР, или почти тройно 

нарастване. Успоредно с увеличаването на енергоефективността на сградите спада и 

потреблението на енергия. За последните 10 години потреблението на 

енергия от едно жилище за отопление и битова гореща вода (БГВ) е спаднало с 24% 

(Софена, 2020). Това се дължи както на повишена енергийна ефективност, главно 

благодарение на гореспоменатите усилия на частните собственици, така и 

на енергийната бедност – себеограничение в ползването на енергия поради 

недостатъчни доходи.   

 

Важно е да се отбележи, че въпреки сериозните индивидуални инициативи, санирането на 

парче не води до същите резултати като цялостното саниране, а понякога води и до 

проблеми вследствие на неравномерното поведение на сградата след това - конденз, 

проблеми по фасадата, загуба на добър общ вид на сградата и пр. 

 

В проекта за ПДУЕК се пояснява, че Европейските политики и регулаторна рамка в 

областта на енергията и климата поставят сектор „Сгради“ на водещо място по 

отношение на прилагането на действия, свързани със „смекчаване“ на влиянието на 

климатичните промени. В това отношение, водещите регулаторни документи са 

Директивата за енергийна ефективност и Директивата за енергийните 

характеристики на сградите. Нещо повече, една от областите на политиките, 

обхванати в Зеления пакт е именно „Изграждането и санирането на сградите“ (ПДУЕК, 

2020). Според същата разработка – „Едно от задължителните изисквания според 

разпоредбите на Директивата за енергийна ефективност, е от началото на 2021 г. 

всички нови сгради да отговарят на националната дефиниция за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия. Това със сигурност би създало редица предизвикателства като 

недостатъчно подготвения строителен сектор, липса на кадри с необходимата 

квалификация, както и учебни програми за придобиване на такава. От друга страна 

имайки предвид високия процент стари необновени жилищни сгради, чийто микроклимат 

е далеч от необходимите съвременни нива, това е сериозен потенциал за подобряване на 

условията в тях, достигащи нови съвременни стандарти“ (ПДУЕК, 2020) 
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Във връзка с качеството на средата за обитаване е направен анализ по възлагане 

от Софияплан, изпълнен от „Метакрафт Лабс“, показващ степента на 

средното ослънчаване на жилищата, окрупнени по квартали (Градоустройствени 

единици). Ослънчаването взима под внимание точния релеф на терена и приблизителната 

геометрия на всички сгради. Възможните позиции на слънцето са изчислени чрез 

библиотеката PySolar, предоставяща астрономически точни данни за азимут, височина и 

слънчева облъченост (irradiance) за всяка секунда от 2021 г. Полученият коефициент 

представлява число в интервала [0, 1], показващо съотношението на броя секунди, в 

които фасадата е огрята от слънцето, спрямо общия брой секунди, в които слънцето е 

над хоризонта. 

 

Приблизителните 3D координати на всички фасади са определени чрез библиотеката 

GeographicLib. При определянето на надморската височина на фасадата се приема, че 

всеки етаж има височина 2,8 м, а партерният етаж добавя допълнително 1 м. На базата на 

изчислените коефициенти на ослънченост на фасадните стени са изчислени и общи 

коефициенти за цели апартаменти. Общият коефициент представлява осреднена 

стойност на всички фасадни стени на апартамента, взимаща с пропорционална тежест 

дължината на всяка фасада. Възможните стойности отново са в интервала [0, 1], където 

0 индикира липса на ослънчаване (пълно засенчване), а 1 отговаря на пълно ослънчаване. 

 

При получените резултати, окрупнени по ГЕ, най-напред се вижда явната разлика в 

степента на ослънченост на северните територии в сравнение с южните. Южните 

квартали са с много ниски нива на ослънченост, като 

причините са както факта, че жилищата в южните територии са построени 

в подножието на северния склон на Витоша планина, така и много по-гъстото и 

интензивно застрояване в тези територии в сравнение със северните. От гледна точка 

на морфологията, ясно се откроява централната градска част (ЦГЧ) като територия с 

по-ниска степен на ослънченост поради гъстотата на застрояване. Жилищните 

комплекси, където има реализирано масово средно и високоетажно строителство се 

характеризират с предимно средни стойности на ослънчаване основно поради факта, че 

при тяхното планиране са оставени значителни междублокови пространства. Именно 

липсата на подобни пространства и висока гъстота на застрояване 

с предимно средноетажни сгради води до значително ниските стойности 

на ослънченост в новореализираните южни квартали като Манастирски ливади - Изток и 

Запад. Много е важно при реализацията на ново жилищно строителство то да бъде 

съобразено както с природните характеристики на средата, така и 

със съществуващата морфология на заобикалящата ги среда.   

 

 

 

Друга много важна характеристика на жилищата е тяхната сигурност и по-

точно сеизмичната уязвимост на различните типологии сгради на територията 

на столицата. София се намира в район със средна сеизмичност от глобална гледна 

точка, но е една от най-сеизмичните области в България. Скорошно изследване на 

Световната Банка (World Bank Group, 2020) оценява преките финансовите щети от 

ремонт и подмяна на повредени и разрушени многофамилни жилищни сгради (построени 

преди 2000) при земетресение със среден период на повторяемост от 475 години 

(съвременните норми за проектиране на сгради за сеизмични въздействия в България, ЕС 

и повечето държави са базирани на сеизмично въздействие със среден период на 
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повторяемост от 475 години.) на 4,4 милиарда евро или около 8% от БВП на България. 

Различните конструктивни типологии показват значителна вариация в нивото на 

сеизмична уязвимост и съответно имат различен принос към сеизмичния риск. Базирайки 

се на наличните изследвания на сеизмичния риск на многофамилните сгради в Европа и 

Централна Азия (World Bank Group, 2020) и на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) в 

България (World Bank Group, 2019), може да се направят следните изводи за сеизмичната 

уязвимост и съответно за сеизмичния риск на МЖС в София:  

 

Основен принос към сеизмичния риск в София имат типологиите сгради със зидани 

конструкции или със стоманобетонни рамки, отговорни за около половината от всички 

жертви, около три четвърти от хората останали без дом и около половината от 

преките щети (World Bank Group, 2020). Това е логично предвид факта, че такива са 

строени предимно до средата на 60-те години на миналия век. По това време 

разбирането на основните принципи за противоземетръсното проектиране и 

съответно нормативното осигуряване на сградите са били недостатъчни, а преди 1947 

г. и са липсвали напълно. Съответно тези типове сгради са податливи както на сериозни 

повреди, така и на разрушения при сравнително ниски интензивности на сеизмичните 

въздействия. Допълнително отрицателно влияние оказват масовото наличие на гъвкави 

и слаби партерни етажи – обикновено заложени по проект, но често и влошени от 

последващо премахване на носещи стени.  

 

Многофамилните жилищни сгради от типология ЕПЖС имат по-ниска уязвимост и 

съответно биха довели до относително малък брой жертви в сравнение с другите МЖС, 

строени преди 1990 година. Сеизмичният риск на сградите с типология ЕПЖС е изследван 

в проект на Световната Банка (World Bank Group, 2019) и рискът от срутване (което е 

основна причина за човешките жертви при земетресения) е оценен на по-скоро нисък. 

Въпреки това финансовите щети от конструктивните повреди в ЕПЖС се очакват да 

бъдат около 1/5 от общите щети за всички многофамилни сгради, построени преди 1990 

(World Bank Group, 2020) (World Bank Group, 2019). Причините за това са големия брой ЕПЖС 

в София и очакваната по-висока цена за възстановяване на конструкцията поради факта, 

че повредените елементи са носещи стоманобетонни панели и връзките между тях. 

Недостатък на номенклатурите ЕПЖС (БС-69-Сф, БС-2-63, БС-VII-Сф), по които са 

построени мнозинството ЕПЖС в София е наличието само на една носеща надлъжна 

стена, което влошава тяхното сеизмично реагиране и ще доведе до по-сериозни повреди 

спрямо ЕПЖС с две носещи стени. Съгласно доклада на Световната Банка (World Bank 

Group, 2019) значителна част от финансовите загуби, между 30 и 50%, е вследствие на 

повреди във фасадните панели. Поради тази причина са препоръчани мерки за тяхното 

укрепване, което може да се изпълнява и в синхрон с програмите за енергийна 

ефективност. Докладът на Световната Банка (World Bank Group, 2019) разглежда 

възможността за надстрояване на ЕПЖС като възможен пазарен модел за 

самофинансиране на проекти за модернизация, подобряване на енергийната ефективност 

и външният вид на ЕПЖС и заключва, че това е възможно без да се увеличава сеизмичната 

уязвимост, поради което е препоръчано тази концепция да се изследва по-подробно.  

 

Многофамилните жилищни сгради от типологии ЕПК/ПК и тези със стоманобетонни 

стени, построени по класически способ, са оценени като такива с относително по-ниска 

уязвимост и съответно те имат по-нисък принос към сеизмичния риск. Въпреки че 

повечето такива сгради са проектирани при ниско ниво на нормативно осигуряване 

(преди 1987 г.), стоманобетонните носещи стени осигуряват значителна начална 

коравина и съответно по-ниска сеизмична уязвимост в сравнение със зиданите МЖС и 

тези със стоманобетонни рамки, построени преди 1987. Все пак трябва да се има 

предвид, че сградите със стоманобетонни стени, строени преди 1987, имат значително 

по-ниска дуктилност (възможност да гасят сеизмичната енергия посредством 

пластични деформации в конструктивните елементи) спрямо съвременните 

нормативни изисквания. Също така трябва да се има предвид, че поведението на МЖС с 

типологии ЕПК/ПК при силни земетресения не е добре изучено в световен мащаб и 

следователно трудно за прогнозиране. 

 

Съвременните МЖС, строени след 1987 г. и особено след 2012 г. се очаква да имат ниска 

уязвимост и съответно нисък принос към сеизмичния риск. Това отразява съвременните 

подходи за противоземетръсно осигуряване, залегнали в нормативните документи, 

както и консервативния подход при проектиране – например масовото използване на 

дуктилни стоманобетонни стени („шайби“). Потенциални недостатъци на този тип 

сгради може да бъдат наличието на гъвкави/ слаби партерни етажи за гаражи и магазини, 

и често срещаните нерегулярности в план и по височина заради гъвкавата и разчупена 

архитектурна планировка. Също така по отношение на МЖС, построени през 1990-те 

години, трябва да се отчита възможното отклонение от нормите за проектиране и 

качеството на строителството поради занижения строителен надзор.  

 

От гледна точка на инженерната инфраструктура и обезпечеността на жилищните 

сгради от такава, данните са разнородни. Така например, в доклада за оценка на 

състоянието и тенденциите в развитието на жилищния сектор в СО се казва, че: „Почти 

всички жилища в общината са електроснабдени (99,8%). Водоснабдяване имат 99,4% от 

жилищата в общината, като в селата този дял е 95,9%. Канализацията продължава да е 

сред най-сериозните и все още нерешени проблеми на столицата. По текуща статистика 

към 2015 г., 99,1% от жилищата са с канализация, като в селата делът им е 94,4%. 
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Разграничаването на обществена канализация и други средства за заустване на отпадни 

води (попивни, септични и изгребни ями), сваля делът на канализираните жилища до 91,6%. 

Все още в общината има над 46000 жилища на попивни, септични или изгребни ями. Други 

5300 жилища са без всякакви съоръжения за отпадни води“. (“Състояние и тенденции в 

развитието на жилищния сектор в СО”, 2016) 

Тези данни вероятно са близки до реалността, но ситуацията е много по-комплексна за 

анализ. Нещо повече, данните в този случай нямат измерим пространствен характер и 

реално не може да се каже къде конкретно са дефицитите, проблемите и пр.  

Според официалните данни, 100% от населението на СО е водоснабдено (за повече 

подробности виж глава В.5). За канализацията има два индикатора - ниво на покритие с 

услугата отвеждане на отпадъчна вода и ниво на покритие с услугата пречистване на 

отпадъчна вода. Първият показател дава представа за нивото на изграденост на 

канализационната мрежа. За територията на СО е различен според вида на територията 

в общината. Например ЦГЧ е със 100% изградена канализация, а Драгалевци е без 

канализация. Другият показател дава представа каква част от мрежата е свързана с 

пречиствателната станция за отпадъчни води. Тук примерът е със селата около София, 

които, ако имат изградена централизирана канализация, нямат колектор, който да води 

отпадната вода до близка пречиствателна станция и тя се изхвърля в най-близкото 

дере (масово в селата в северните територии на СО). Ако няма канализация, се ползват 

септични (вече незаконни) ями или изгребни ями, които също създават сериозни 

екологични проблеми. 

 

Има и друг проблем - на много места има изградена канализация, която не се стопанисва 

от СО по ред причини, най-вече, защото не отговаря на нормативите. Тази канализация 

обаче има отношение към градската канализация, защото тя генерира водни количества, 

въпреки, че на документи не съществува. Има доста такива участъци по мрежата. 

Когато се насложат всички тези детайли за мрежа от близо 2000 км, ситуацията 

наистина става сложна за анализиране. Разнообразните начини на събиране на данните 

създават предизвикателства в обвързването им с конкретни територии като част от 

градското планиране. 

 

3. SWOT Анализ 
Силни страни 

• Множеството необитавани жилища – скрит потенциал за жилищния сектор  

• Териториален и обектов резерв в границите на компактния град за развитие на 

добра жилищна среда 

• Тенденция за повишаване на жилищния стандарт в следствие на повишаващата се 

жилищна площ на глава от населението 

• Задоволително конструктивно състояние на жилищния фонд 

• Тенденция за повишаване на финансова достъпност до жилище за последните 10 

години – намалява отношението цена/доход 

• Множество нереализирани стари индустриални терени в границите на компактния 

град 

 

Слаби страни 

• Нисък дял общински жилища с непрекъснато намаляващ брой и лошо състояние на 

жилищата 

• Липса на ефективни модели за управление, поддържане и развитие на общинския 

жилищен фонд 

• Липса на механизми за жилищно подпомагане, включително и в частния сектор, 

насочено към най-нуждаещите се, но и уязвими групи и млади хора 

• Голям брой необитавани жилища и липса на механизъм за проследяването на този 

дял 

• Недостиг на социална, транспортна и инженерна инфраструктура в 

новоразвиващите се жилищни територии и натоварване на съседни зони. 

• Изграждане на множество нови жилища при тенденция за намаляващ прираст на 

населението на общината и дългосрочна демографска прогноза, предвиждаща дори 

по-малко население в София-град от настоящите стойности 

• Липса на активни действия за повишаване качеството на съществуващия сграден 

фонд и непълноценното му разпознаване като потенциал 

• Голям дял жилищни сгради в незадоволително общо експлоатационно състояние  

• Много нисък дял на одобрените и реализирани по НПЕЕМЖС проекти 

• Висок дял на разхода за наем или покупка на жилище от месечния доход на жител 

• Липса на жилищна политика на национално, но и местно ниво 

• Висок дял на частната собственост в жилищните сгради затруднява системното 

и синхронизирано поддържане на сградния фонд 

• Висок дял на необитаваните жилища, затрудняващи системното и синхронизирано 

поддържане на сградния фонд и прилагането на по-масови и мащабни политики  

• Липса на ясна дефиниция и достатъчно пълноценно разбиране за “социални” или 

“достъпни” жилища, често стигматизиране и свързване с малцинствени групи  

• Липса на данни за жилищните нужди на населението в уязвимите групи, което 

затруднява оценката на съществуващото положение. 

• Липса на ясна, прозрачна и лесно достъпна база данни за паспортите на отделните 

жилищни сгради  
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Възможности  

• Политика на ЕС за обновяване на сградния фонд - социална, екологична, икономическа 

перспектива 

• Реализиране на конкретни мерки за подобрение и конструктивно обновяване, 

идентифицирани на основа на проведени изследвания 

• Ниският дял обновени до момента сгради дава възможност за дълбоко и 

синхронизирано конструктивно, инсталационно и енергийно обновяване на 

сградния фонд занапред 

• Финансиране на нови национални и местни програми за обновяване на жилищните 

сгради и повишаване качеството на живот 

• Изготвяне на национална жилищна политика 

• Изготвяне на жилищна политика на СО 

• Повишеното количество данни за града и жителите му, както и активното 

партньорство и обмяна на опит с други европейски градове дава възможност за 

разработване на качествен, аргументиран и актуален на съвременните нужди 

стратегически и инструментален пакет за жилищни политики 

• Подобряване качеството на жилищната среда чрез различни механизми на местно 

ниво 

• Предстоящо национално преброяване, което ще даде актуална информация за 

жилищния сектор 

• Повишаване на финансовата достъпност в жилищния пазар и осигуряване на 

социални жилища за уязвимите групи чрез ново строителство или чрез адаптиране 

на съществуващ сграден фонд 

 

Заплахи  

• Риск от несинхронизиране на жилищните политики на национално и местно ниво 

помежду им, както и с останалите секторни политики и стратегии 

• Продължаване на тенденцията за частични и несистемни дейности по 

конструктивното и енергийно обновяване на съществуващия сграден фонд 

• Ненавременна и несъобразена с реалните проблеми на Столична община жилищна 

политика 

• Неприложимост на добри чужди практики за жилищни политики заради 

структурата на собствеността и локалните специфики по отношение на 

жилищата. 
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