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Подробен анализ е направен в приложение I.4.2_Жилищата в Столичната община. 

I.4.2.1. Характеристики на жилищния пазар

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. Жилищната 

система на София е добре запасена с физическите си елементи „жилищни територии” и 

„жилища”. 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 голяма площ нови зони за жилища, които при средния 

стандарт на обитаване за СО (който е 30 кв.м./жител), биха могли да приемат близо 1 млн. 

нови жители. Въпреки че такъв голям брой хора надали ще мигрира към София в близкото 

бъдеще, възможността за строителството 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.  

Концентрация на потенциални нови обитатели 

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. Строителството на много нови жилища за сравнително статичен брой жители 

води до появата на много празни жилища. Възможността, която ОУП дава за толкова 

голямо строителство на жилища, се експлоатира вече от 10 години и в София вече се 

наблюдава наличие на необитавани жилища. Съществуват хипотези, че почти 1/4 от 
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жилищния фонд (или около 150 хил. жилища) в столицата е необитаван. Въпреки че 

определянето на обема и местоположението на необитаваните жилища е трудна за 

изпълнение задача, тяхното съществуване не бива оспорвано. Необходима е целенасочена 

общинска политика в посока на това инвестиционният интерес да бъде насочен към 

обновяване на съществуващите сгради вместо строителство на нови. 

Вторият фактор, закупуването на жилище с цел инвестиция, създава риск от 

инвестиционен балон, тъй като жилищата биха имали стойност само, ако има кой да ги 

обитава, тоест да плаща наем за тях, или да направи покупка. А това все по-малко ще е 

така. Естественият прираст на столицата е отрицателен, а механичният прираст 

намалява през последните 10 години, за сметка на броя новозапочнати жилища, който се 

увеличава. Същевременно стандартната площ за обитаване не се променя, тоест не 

живеем на по-широко. Възможността за строителство на нови жилища е необходимо да 

бъде значително намалена, за да не бъде изгубена напълно стойността на вече 

изградените жилища, както и за да могат те да бъдат обслужени адекватно с публична 

инфраструктура. 

В контраст на непрекъснато увеличаващия се брой новопостроени, но и празни жилища се 

откроява и липсата на общинска жилищна политика. Един от индикаторите за това е 

ниският дял на общински жилища (около 2% от целия жилищен сграден фонд), чиято 

бройка поради ред причини непрекъснато намалява. Също така, съществуващият 

общински жилищен фонд е силно амортизиран и деградиращ. Моделите за управление, 

настаняване и поддържане са неефективни. Липсват механизми за жилищно подпомагане, 

включително и в частния сектор, насочено към най-нуждаещите се, но и уязвими групи и 

млади хора. Въпросът е разгледан в повече подробности в приложение I.4.2_Жилищата в 

общината. 

Финансовата достъпност до жилище през последните 10 години се подобрява, като 

данните показват, че отношението цена/ доход намалява. Основната причина e 

постоянното увеличение на средната заплата в столицата през последните 20 години 

(средно 10% на годишна база) и сривът на цените на имотите и до някъде на наемите 

след финансовата криза през 2008 г. Макар и тенденциите да са положителни, има нужда 

от общинска политика за създаване на по-достъпен жилищен пазар. В момента 

процентният дял, който един жител на столицата трябва да отдели за наем спрямо 

средната месечна заплата, е над 40% (България е на предпоследно място, преди Гърция, в 

ЕС по този показател). В случай на покупка, един кв.м. се равнява на около 100% от 

средната месечна заплата в София. 
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На база на съществуващите площи на бивши индустриални зони в града, разгледани в 

част I.1.1.-Профил на общината, направихме изчисление за това какъв би бил техният 

капацитет за „поемане“ на нови жилища. Резултатът показва, че поемният капацитет 

на тези територии след множество редукции е 400 000 жители. Това е около 6 пъти 

повече от очакваното нарастване на населението на общината, изследвано в 

демографската прогноза за 2050 г. 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. 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. Въпреки това не бива да се забравя нуждата от функционален 

микс в тези територии, реализирайки икономическия потенциал в тях по най-добрия и 

адекватен на градската динамика начин. За повече информация за това какво позволяват 

тези територии на база устройствени зони, какви подходи, калкулации и симулации са 

направени, виж приложение I.4.2_Жилищата в общината. 

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 в 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. Необходимо е СО да анализира и идентифицира подробно нуждите, 

дефицитът, проблемите и подходите за действие, на базата на което да създаде 

общинска жилищна стратегия. 

I.4.2.2. Количество и качество на жилищния фонд

Преобладаващата част от сградите в София са жилищни с общо 611 391 жилища в тях 

към 2019 г. По данни от кадастралната карта към юли 2020 г. общата разгъната 

застроена площ (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. (76%), следван от 

еднофамилните жилищни сгради с обща РЗП 12,8 млн. кв.м. (18%), а сградите със смесено 

предназначение, но преобладаващи жилищни функции са с обща РЗП 4,0 млн. кв.м. (6%). 

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%. 

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, ами дори леко спада, за сметка на останалите многостайни апартаменти, 

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

статистиката показва, че за последните години средният брой членове в едно 

домакинство намалява от 2,6 през 1992 до 2,2 през 2011 г. което е в контраст с 

понижаващия се дял на едностайните жилища. Въпросът с населението и домакинствата 

в СО е разгледан в част I.2_Населението на Столична община. 



I.4.2_Жилищата в Столичната община, РЕЗЮМЕ   |   5

Жилищният стандарт в столицата, изразен в чиста жилищна площ на жител, се 

повишава през последните години, като от 17 кв.м./ж  през 2010 г. до 26 кв.м./ж през 2018 

г. В изчисленията обаче влизат и празните жилища, което води до неяснота относно 

реалния жилищен стандарт в София. От друга страна, коефициентът, изразяващ броя 

нови жилища на година на 1 000 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 1 000 човека също се повишава през последните години от 

426 през 2010 до 460 през 2019 г. Тези стойности са задоволителни, гравитиращи около 

средните за ЕС.  

Според демографската прогноза населението на Столична община през 2050 г. ще бъде 

около 1 442 000. Това е с около 70 хил. човека повече от настоящия брой. Тази 

допълнителна бройка обитатели би имала нужда от около 32 хил. жилища. При сегашния 

темп на строителство, около 8 000 започнати нови жилища годишно, тези жилища ще 

бъдат изградени за 4 вместо за 30 години. Това отново е индикатор за риска от 

създаване на голям брой празни жилища и съответно имотен балон. 

Според представително социологическо проучване на Визия за София за качеството на 

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

1 World Bank Group. 2020. “Earthquake Risk in Multifamily Residential Buildings, Europe and Central Asia Region.” World Bank Group, 
Washington, DC. 

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

амортизирания жилищен сграден фонд в следствие от лошото управление и поддържане 

на собствеността. Според проучване на Световната Банка1 oколо 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 1987г. (първите модерни 

сеизмични норми)2. 

В рамките на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС), 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. Към настоящият 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. През 2021г. 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.3 

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. През 2020 г. този процент 

е вече 80. 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 %. Това се дължи както на 

повишена енергийна ефективност, главно благодарение на гореспоменатите усилия на 

частните собственици, така и на енергийната бедност – себе-ограничението в 

ползването на енергия поради недостатъчни доходи. Въпросът с потреблението на 

енергия е разгледан в част I.5.3_Енергийна мрежа, възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) и енергийна ефективност. 

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 - ГЕ). При получените 

резултати окрупнени по ГЕ, най-напред се откроява предимството в степента на 

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

2 World Bank Group. 2020. “Earthquake Risk in Multifamily Residential Buildings, Europe and Central Asia Region.” World Bank Group, 
Washington, DC. 
3 Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ 
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квартали са с много ниски нива на ослънченост, като причините са както фактът, 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 го среда.  

 

                                                           
4 Съвременните норми за проектиране на сгради за сеизмични въздействия в България, ЕС и повечето държави са базирани 
за сеизмично въздействие със среден период на повторяемост от 475 години. 

 
 

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. Във вече цитираното изследване на Световната Банка 

се оценяват преките финансови разходи за ремонт и подмяна на повредени и разрушени 

многофамилни жилищни сгради (построени преди 2000) при земетресение със среден 

период на повторяемост от 4754 години на 4.4 милиарда евро или около 8% от БВП на 

България.  
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В най-голям риск при земетресения са сградите със зидани конструкции и 

стоманобетонни рамки, строени преди 1987. В случай на голямо земетресение тези сгради 

ще допринесат за около половината от всички жертви, около три четвърти от хората, 

останали без дом и около половината от преките щети5. Многофамилните жилищни 

сгради с най-голям брой жилища (типологията едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) имат 

по-ниска уязвимост и съответно се очаква да доведат до относително малък брой 

жертви. Сеизмичният риск на сградите с типология ЕПЖС е изследван в проект на 

Световната Банка 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. 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 дюбелите или 

заварките между тях. Съгласно доклада на Световната Банка между 30% и 50% от 

финансовите загуби биха били вследствие на повреди във фасадните панели.  

 

Докладът на Световната Банка разглежда възможността за надстрояване на ЕПЖС като 

възможен пазарен модел за самофинансиране на проекти за модернизация, подобряване на 

енергийната ефективност и външния вид на ЕПЖС. Направено е заключението, че това е 

възможно без да се увеличава сеизмичната уязвимост, поради което е препоръчително 

тази концепция да се изследва по-подробно. Сградите от типология ЕПК/ПК и тези със 

стоманобетонни носещи стени са оценени като такива с относително по-ниска 

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

МЖС, строени след 1987 г. и особено след 2012 г., имат ниска уязвимост и очакваният им 

принос към сеизмичния риск е минимален.   

 

I.4.2.3. Мултифункционална жилищна среда 

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 

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. 

 

                                                           
5 World Bank Group. 2020. “Earthquake Risk in Multifamily Residential Buildings, Europe and Central Asia Region.” World Bank Group, Washington, DC 

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 Манастирски ливади-Изток и Запад, 

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

Младост 4, Бъкстон и Овча купел, които са силно мултифункционални. От северните 

кварталите на север от жп ареала като мултифункционални територии се открояват 

кварталите Хаджи Димитър и Свобода. В същото време квартали като Абдовица, 

Димитър Миленков и Враждебна са преобладаващо монофункцонални единици. 

Впечатление прави и високото ниво на мултифункционалност в равномерно 

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

градовете и по-малка в отделните местности и вилни зони.  
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I.4.2.4. 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 и в уязвимите групи, което 

затруднява оценката на съществуващото положение  

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

жилищни сгради   

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 асинхронизиране 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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