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I.1.1. Профил на общината 

Столичната община (СО) обхваща 38 населени места, от които 4 града (София, Банкя, 

Бухово и Нови Искър) и 34 села. Град София е център на София област и на Столична 

община. Столичната община е юридическо лице със своя собственост (публична и 

частна). Органите на управление на общината са Столичният общински съвет и 

кметът. В СО съществуват и райони и кметства в районите, съгласно Закона за 

териториалното деление на Столичната община и големите градове. Създадени са 

двадесет и четири района.  

Дванадесет от тях са изцяло в строителните граници на град София:  Средец, Красно 

село, Възраждане, Оборище, Подуяне, Изгрев, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Илинден, 

Младост и Студентски. Десет обхващат както части от компактния столичен град, 

така и по-големи или по-малки части от околоградския район: Сердика, Слатина, Надежда, 

Искър, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница, Кремиковци и Панчарево. Само два района са 

изцяло в околоградския район – Нови Искър и Банкя. 

 

За центрове на  административни райони са определени 3 населени места извън град 

София: 

● град Нови Искър на район "Нови Искър"; 

● село Панчарево на район "Панчарево"; 

● град Банкя на район "Банкя". 

 

В районите на Столичната община са създадени следните кметства: 

● в район "Искър" - в село Бусманци; 

● в район "Витоша" - в селата Владая и Мърчаево; 

● в район "Овча купел" - в село Мало Бучино; 

● в район "Връбница" - селата Волуяк и Мрамор; 

● в район "Нови Искър" – в селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, 

Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци; 

● в район "Кремиковци" - в град Бухово и селата Желява, Яна, Горни Богров и Долни 

Богров; 

● в район "Панчарево" - в селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни 

Пасарел, Плана, Кокаляне и Бистрица; 

● в район "Банкя" - в селата Клисура и Иваняне.  

 

 

 

СО обхваща площ от 1 342 кв. км (134 200 ха) в централното Софийско поле и части от 

ограждащите го планини - Стара планина на север и няколко по-малки планини (Люлин, 

Витоша, Плана, Лозенска) на юг. Горските масиви в тези планини (34% от територията 

на СО), както и наличието на значителен дял земеделски земи (41%) са голямо богатство и 

важен фактор за климата в общината. Планините, и особено Витоша, са и любимо място 

за спорт и забавления на жителите. Центърът на общината - град София - е разположен 

в южната част на Софийското поле. Периферията на града превзема подножието на 

планината и вече достига плътно до границата на Природен парк “Витоша”.  
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Релефът, върху който са разположени град София и СО, се отличава с подчертано 

разнообразие. Надморската височина варира от 500 м при гр. Нови Искър до 2290 м на 

Черни връх. Релефът на СО се състои от следните геоморфоложки единици: котловинно 

дъно, планински подножия и подножни стъпала, склонове и склонови стъпала на 

прилежащите планински системи, билни гърбища и долинни дъна. 

 

Столична община е бедна на повърхностно течащи води. Основен елемент на 

хидрографската мрежа в Столична община са реките и водоемите. През територията на 

София протичат няколко маловодни реки. Техните корита в чертите на града са в 

голямата си част коригирани. Котловината се отводнява от протичащата от юг на 

север река Искър, мрежата е развита асиметрично и е представена от многобройни леви 

притоци и от единствения десен приток на – река Лесновска. Левите притоци извират 

от Витоша (река Бистрица, река Перловска с десен приток Слатинска река, Владайска 

река) и от Люлин (река Суходолска - ляв приток на река Владайска - и Банкянска река/ 

Какач). Ляв приток е и река Блато, която навлиза в територията на Столична община 

източно от град Костинброд. Повечето от притоците на река Искър в Столична община 

са къси (с дължина около и под 30 км). Със своите озеленени поречия те са важен фактор 

за структуриране на зелената система и безценни коридори за свеж въздух от 

планината. Заедно с големите градски паркове те помагат за намаляването на 

нагряването на земната повърхност през все по-жарките лета. 

 

Водоемите на територията на СО са антропогенно създадени - едни са изкуствено 

изградени (язовири) за регулиране на речни води за комплексното им използване, а други са 

възникнали на места с открит добив на скални материали. Язовирите на територията на 

СО са „Искър” с водна площ от около 30 кв.км и максимален обем 673 млн.куб.м, „Панчарево” 

с площ около 0,900 кв.км и обем 6,7 млн.куб.м, „Пасарел” с площ 0,330 кв.км и около 10 

микроязовира (включително и изравнители) със сумарна площ около 1 кв.км. 

 

Езерата в изкопи се срещат във вид на многобройни групи около селата Негован, Чепинци, 

Челопечене, Долни Богров, Кремиковци, Кривина, Казичене, Горубляне, Враждебна и източно 

от летище София или на малобройни групи и единично - около селата Кътина, 

Световрачене, град Нови Искър, кварталите Гара Искър и Дружба. Сумарната им площ 

възлиза на 3340 кв.км. В структурата на водните ресурси, освен повърхностно 

течащите води, с особено значение за разглежданата територия са и подземните 

пресни и минерални води. В източните части на Софийското котловинно поле (около 

реките Лесновска и Искър) подземните води залягат на малка дълбочина - средно 0,5-1,0 м 

до 1,5-2,0 м, а в района на Казичене - Лозен - Равно поле те са на дълбочина предимно на 

2,0-3,0 м.  

Софийската котловина е богата на минерални извори – Княжево, Горна баня, Панчарево, 

Банкя, София и други.  

 

 
 

Град София има много компактна, силно моноцентрична структура, планирана с 

радиално-кръгова транспортна мрежа. Градът заема площ от 210 кв.км в строителните 

си граници и е на средна надморска височина от около 550 м. Главните транспортни 

маршрути се събират в центъра на града, докато концентричните пръстени и 

тангенциалните улици са непълни или неизградени. Пространствената структура на 
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София е типична за повечето градове от бившия социалистически блок. Могат да бъдат 

идентифицирани четири концентрични зони.  

Централна градска част (ЦГЧ) е районът с най-голямо натрупване на функции и включва 

основните административни, представителни, културни и част от офис сградите в 

София. Преобладава сключено квартално застрояване с висока плътност и с 

относително дребномащабна структура на  имотите, с висока гъстота на населението, 

надминаваща за южната му част 30 души на декар. Центърът на София е запазил в 

значителна степен своите жилищни функции, но нарастващата тенденция за 

комерсиализация на тази част на града и високите цени на недвижимите имоти и 

наемите ги изтласква все повече в полза на временен тип обитаване и офиси. Общият 

устройствен план (ОУП) предвижда 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 (вътрешен град) е най-общо казано поясът между ЦГЧ 

и ринга на някогашната железница. Повечето части от вътрешния град са били 

застроени в периода между двете световни войни на 20-ти век. Първоначално тези 

територии са с по-дребномащабно застрояване, но след  постепенно застрояване се 

достига доста голяма гъстота на населението - 300 души на хектар, и високо ценени от 

жилищния пазар имоти въпреки известно преуплътняване. ОУП предвижда обновяване на 

инфраструктурата без мащабна устройствена намеса. 
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Периферия – включва както големите жилищни комплекси, така и т.нар. „нови 

квартали“. Преобладаващата част от панелния жилищен фонд на София е концентриран в 

няколко клъстера с предимно осеметажни жилищни комплекси в периферията на 

компактния град, допълнени с монолитни стоманобетонни пунктови сгради с височина 

до около 50-60 м. Плътността на застрояване в тях е относително ниска, но 

гъстотата на обитаване е висока. Типични за тях са просторните свободни озеленени 

пространства. От тях най-големи са Люлин и Младост, всеки с по над 100 хил. жители. 

 

„Новите квартали“ включват все още не напълно изградени територии върху бивши 

земеделски земи и бивши села и вилни зони в строителната граница на София, както и 

населените места и техните разширения в непосредствена близост, но извън тази 

граница. Във вътрешната на града южна периферия усвояването на незастроените 

доскоро части - Манастирски ливади, Кръстова вада, Малинова долина – става бързо, 

въпреки липсващата техническа и социална инфраструктура. В тези части има както 

средноетажно, така и високоетажно застрояване, но все още на отделни “острови”, без 

свързващите елементи на нормална градска среда. 

 

За този вид територии ОУП предвижда 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, ограничаване 

на пазарния натиск към южните територии за плавен преход към Витоша и осигуряване 

на основна инфраструктура. 

 



 

 

I_Териториален обхват и анализ на състоянието   |   61 
 

 
 

Крайградски територии са другите населени места в СО, освен София. Характеризират 

се с наследена специфична структура, предимно нискоетажно застрояване и тесни 

профили на уличната мрежа, което затруднява тяхното обслужване. На места 

индивидуалният тип застрояване се смесва с многофамилен. Появяват се също така 

значителен брой от т.нар. „селища от затворен тип”. За тези територии ОУП 

предвижда 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. Търси се и запазване на характера на 

завареното застрояване в съществуващите селищни структури, а за новите се 

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

 

 
 

Типичен за София е все още големият дял на вътрешноградските промишлено-складови 

зони (7394 хектара или 25% от урбанизираната територия (УТ)) и обширни жп ареали 

(445 хектара или 1,5% от УТ) - останки от индустриалното наследство на 

социалистическото минало. За потенциала за развитие, който предлагат тези зони, виж 

I.4.2-Жилищата в общината. Постепенно значителна част от тези зони се 

преструктурират предимно към нови функции в сектора на услугите. Немалка част все 
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още са изоставени и са в лошо състояние. Най-големите индустриални зони са 

съсредоточени в северната част на града и околността. Това е следствие от някои 

природни дадености, от направленията на основните транспортни връзки и най-вече жп 

трасета, както и от първоначалното структуриране с плана на София от 30-те години 

на 20-ти в., а днес е една от причините за съществената разлика в качеството на 

средата за живот между северните и южни части на града. Северните райони имат по-

лоши екологични условия не само поради големия дял индустриални зони, но също така и 

заради недобре проведената главна улична мрежа и лошата свързаност с ЦГЧ, 

ограничените видове обществени функции и липсата на публични пространства и зелени 

площи. За разлика от тях, южните части на града са по-привлекателни и 

преобладаващата част от новото строителство и инвестиции са съсредоточени там. 

Това несъответствие между юг и север (и в по-малка степен между изток и запад) е 

един от дисбалансите и проблем в развитието както на град София, така и на общината 

като цяло. 

 

В околностите на София в значителна степен е запазен традиционният характер на 

селски район, а населените места са застроени предимно с еднофамилни сгради с ниска 

плътност и интензивност. Въпреки тенденциите за увеличена субурбанизация, делът 

на жителите на СО извън компактния град - в трите града Банкя, Бухово и Нови Искър и 

34-те села е много малък – едва 2,17% общо към края на 2019 г.  Този дисбаланс е 

изследван от ОУП и други по-късни разработки с общ извод, че са необходими мерки за 

преодоляване на прекомерния моноцентризъм и за задържане на населението в по-

малките населени места, особено в северозападните части на общината, например в 

район Нови Искър, който продължава да губи население. По-значимо увеличаване на 

населението и повишено усвояване на територии за урбанизация се отчитат в район 

Банкя и селата Лозен, Бистрица и Казичене. 

 

Регионалните връзки на София и СО се определят и зависят от няколко групи фактори, 

които очертават също и посоките на развитие, а именно: 

● Икономически и демографски фактори - столицата е главният урбанистичен, 

административен, делови, научен и икономически център и най-големият трудов 

пазар в страната с близо 1/5 от нейното население. Това предопределя нейната 

силна гравитационна роля в териториален обхват, надхвърлящ значително 

границите на СО. Освен трайно устойчивата тенденция в процесите на привличане 

на постоянно население от страната към София, израз на тези сили е и 

интензивният ежедневен обмен на хора и стоки. Ежедневните пътувания за 

работа/ учене/ обслужване от друг вид са начин на живот за значителен процент 

от населението на по-малките общини в нейния агломерационен ареал. 

● Пространствени фактори – София формира т.нар. функционален градски ареал, 

наречен в различните документи Зона на активно влияние на София, Столична 

метрополия или агломерация, населените места в която имат съществуващи 

добри транспортни трасета и предпоставки за достатъчно бързи пътни връзки. 

● Технически и инфраструктурни фактори - София е главен национален енергиен, 

телекомуникационен, транспортен и пр. център в България с най-развити връзки 

на всички нива, вкл. на наднационално ниво. Част от мрежите и съоръженията на 

най-високия клас техническа инфраструктура, разположени в общините около 

Столичната, предопределят в пространствен аспект и следват силната логика на 

взаимозависимост между всички териториални елементи в агломерацията. През 

последния планов период СО помага на общините Перник и Костинброд за решаване 

на техните проблеми с водоснабдяване за производствени и битови нужди.  

● Социални фактори - голяма част от обектите на социалната инфраструктура от 

най-висок ранг са локализирани в центъра на агломерацията и обслужват цялото 

население на агломерацията и региона;  

● Общото културно-историческо и природно наследство – то има важно значение за 

развитието на агломерацията; освен обща грижа за опазване и съхранение, то е и 

все още недостатъчно използван ресурс за развитието на туризма и отдиха, със 

социална и икономическа значимост. 

 

Особено силни са връзките на СО с трите най-близки съседни общини – Божурище, 

Костинброд и Елин Пелин. Пространственият израз на конурбационните процеси по 

периферията е силен и на места наличието на административна граница започва да бъде 

само условно. Такива примери на „срастването“ са град Божурище, възприеман вече почти 

като предградие на София, селата Житен и Голяновци на границата на СО с община 

Костинброд и др. Тези процеси в някаква степен разпределят инвестиционния натиск 

към столицата, частично поемайки развитието на урбанизацията и функциите, 

изискващи по-голям пространствен ресурс.  

 

I.1.2. SWOT анализ  

Силни страни  

● София е оградена от 5 планини. Горските масиви в тези планини (34% от територи

ята на СО), както и наличието на значителен дял земеделски земи (41%) са голямо бо

гатство и важен фактор за климата в общината  

● Разнообразен релеф на общината  

● Зелени поречия – фактор в структурирането на зелената система, проводник на св

еж въздух от планината  

● Софийската котловина – богата на минерални извори  
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● Териториален резерв за преструктуриране са вътрешноградските промишлено-

складови зони в чертите на компактния град.  

Слаби страни  
● София се намира в котловина, което благоприятства за образуването на мъгли през

 зимния сезон, което води до замърсяване на атмосферния въздух над нормите.  

● Урбанизационен натиск в южна посока до границата на ПП “Витоша”  

● Столична община е бедна на повърхностно течащи води  

● Уличната мрежа на бившите села, особено в южна посока, затруднява техническот

о им обслужване  

● Ясен дисбаланс между северната и южната част на общината и столичния град по о

тношение на обслуженост, свързаност, зелена система, екологични условия и инвес

тиционен интерес.  
 
Възможности 

● Запазване на баланса между урбанизирани и неурбанизирани територии  

● Развитие на София като компактен град  

● По-добро справяне с климатичните промени, в сравнение с други общини  

● Създаване на надеждна прогноза за замърсяване на въздуха 

● Изпълнение на мерки за намаляване на емисиите на замърсителите (отопление и тр

анспорт) в дните с лошо качество на въздуха.  

● Създаване на трайни нискоемисионни зони 

● Бърз и евтин достъп до планината чрез изграждане на нови и реконструкция на ста

ри лифтове като част от обществения транспорт  
 
Заплахи  

● Увеличаване на урбанизираните площи за сметка на селскостопанските   

● Разпиляване на нови урбанизирани територии.  

● Запустяване на стари индустриални зони, обезлюдяване на жилищни квартали  

 
I.1.3. Агломерационният ареал на Столичната община  

София е най-големият български град, един от най-големите на Балканите и сред 

големите в европейски контекст. Националната, регионалната и донякъде 

континентална значимост и позиционирането на София в глобалните урбанистични 

мрежи се определя освен от броя на населението, също и от редица други фактори, сред 

които най-важни са степента на икономическото развитие и спектърът и качеството 

на предоставяните икономически, технически, устройствени и други условия. 

Стратегическото местоположение, развитата бизнес и ИТ инфраструктура и 

                                                           
3 https://map.mi.government.bg/ 

квалифицираната и гъвкава работна ръка са в основата на мотивацията на 

инвеститорите, които желаят да развиват бизнес в столицата. Пазарът на работна 

ръка е динамичен и сравнително устойчив, способен да отговори на немалко от 

изискванията на инвеститорите. Владеенето на чужди езици многократно надвишава 

средното за страната, а в областта на високите технологии в столицата се обучават и 

работят много високо квалифицирани кадри. София е експортният и импортен център на 

България, с развит самолетен, пътен и железопътен транспорт. Добрата свързаност в 

глобалните урбанистични мрежи означава достъп до центровете на иновации, бизнес, 

финанси, научноизследователска и консултантска дейност и е предпоставка за ускорено 

развитие във всички сфери. София е важен възел на транспортните коридори, които 

пресичат страната като част от общоевропейската комуникационно-транспортна 

мрежа. Това само по себе си е основа за по-нататъшно развитие на града като важен 

център на Балканите и в Европа, но тази даденост трябва непрекъснато да се доразвива 

в посока подобряване качеството, бързината и ефикасността на транспортните 

връзки, както и инфраструктурата като цяло, условията за бизнес и инвестиции в града.   

 

     В икономически аспект СО дава 40% от брутния вътрешен продукт на България. Тук 

са съсредоточени най-голям дял от всички преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 

страната в периода 2013-2018 г. – 12,4 млрд. евро, а показателят ПЧИ/жител за СО е 9,4 

хил. евро, или повече от 3 пъти над средната стойност за страната. София осигурява 

повече от една трета от общите данъчни постъпления в държавния бюджет. Водещите 

отрасли в градската икономика по значимост са от третичния сектор, като приносът 

на ИТ сектора и телекомуникациите през последните години бележат значителен ръст 

– с 50%. Пазарът на недвижими имоти продължава да се развива динамично в СО, а 

строителството на жилищни и офис сгради, бизнес и търговски центрове и др. дава 

принос към икономиката и същевременно предлага добри възможности за избор както за 

жителите, така и за бизнеса. Регистрираните в СО фирми са нараснали с близо 14% през 

посочения период и днес са над 120 хиляди3 , а тук са и седалищата на повечето големи 

фирми, опериращи в страната. По-подробно описание на икономиката на общината е 

направено в раздел I.3-Икономиката на Столична община. 

 

В София са концентрирани голяма част от най-важните обекти с национално значение в 

областта на здравеопазването, образованието и културата. Тук функционират една 

трета от специализираните болници на страната. Столицата е с най-висок дял на 

жители с висше образование, два пъти повече от средния процент за страната. В София 

са разположени почти половината от висшите училища в България (22 от 54), създаващи 

високо квалифицирана работна сила - предпоставка за развитие на науката и 

https://map.mi.government.bg/
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иновациите. Тук са и повечето специализирани средни училища в областта на науките и 

изкуствата, които развиват отрано творческия потенциал на младото поколение. От 

общо 30 музейни обекти в София 22 са специализирани, сред които и тези с национално 

значение - Националният исторически музей, Националният природонаучен музей, 

Националната художествена галерия, Националният военно-исторически музей и др. 

Въпреки наблюдаваните през последното десетилетие тенденции на спад в общия брой 

на студентите в страната, техният брой в София е близо 95 хил., или над 40% от общия 

брой за страната. Тук учи и основният дял (над 10 хил.) от чуждестранните и мобилните 

студенти. 

 

Освен единствен център от първо йерархично ниво в страната, София е 

административен и урбанистичен център, който обслужва и организира: Югозападния и 

Южен централен регион (NUTS 1), Югозападен район (NUTS 2), две области (NUTS 3) -  София 

и Софийска, както и Столична община (LAU 1). Освен това София е център на 

урбанистична формация, наречена в ОУП Зона на активно влияние (ЗАВ) на столицата 

(Столична агломерация в ОПРР), която засега няма определени със закон граници на 

обхват и управленска структура, но има отчетливи пространствено-функционални 

измерения, динамично променливи във времето. 

 

В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е посочен 

агломерационния ареал на София, който включва 12 общини - Столична, Божурище, Горна 

Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Своге, Сливница, Перник 

и Радомир. Двете общини, които граничат със Столична, но не са определени като част 

от ареала на София, според критериите, са Самоков и Ботевград. За определянето на 

ареала е използвана методика на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) и Европейската комисия (ЕК), според която водещ е критерият трудови 

пътувания. Според този критерий над 15% от трудоспособното население на общината 

извършва своята трудова дейност в агломерационното ядро, което в случая е Столична 

община. В Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югозападния 

район за развитие (ЮЗР) е посочено, че общината с най-висока трудова миграция е 

Божурище, 47% от трудоспособното население на която работи в Столична община. 

Икономиката на ареала е силно централизирана в столицата. Столична община 

произвежда 94% от продукцията на ареала, а в нея са заети 92% от работещите в 

ареала. Общините в ареала имат свои центрове и зони на притегляне, но 30-те хиляди 

ежедневни пътувания4 до София и обратно, генерирани от техните жители, показват 

недостатъчна собствена енергия на тези местни центрове и силно изразена 

функционална зависимост от столицата.  

                                                           
44 По данни от НСИ, преброяване 2011 

В ИТСР ясно е препоръчано агломерационният ареал да бъде разглеждан в неговата 

цялост при планирането на пространственото развитие, поради тесните 

функционални взаимодействия на елементите в него. Препоръчват се общи действия по 

отношение на социално-икономическото развитие, транспорта и опазването на 

околната среда. За целите на съставянето на Програма за София са прегледани основни 

документи на единайсетте общини от ареала извън Столична, както и на Самоков и 

Ботевград, и са идентифицирани територии, чието развитие би имало значително 

въздействие върху Столична община. През 2019 година, във връзка със съставянето на 

Визия за София, бяха направени срещи на място с част от съседните общини, което 

помогна на екипа на Софияплан да проучи част от предизвикателствата и 

приоритетите за развитие на тези общини.  
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Агломерационен ареал на София 

 

В рамките на агломерационния ареал населението на по-малките населени места намира в 

София по-голям набор от функции и обслужване от по-висока степен. Това означава, че 

техническата и социална инфраструктура, публичният транспорт, търговските, 

туристически и др. обекти в СО не се оразмеряват само за нуждите на нейното 

постоянно население, а с оглед на ролята, посочена по-горе. По тези причини 

стратегическите и кумулативни ефекти върху комплексното развитие на града чрез 

планирани инвестиции са значими не само за населението на общината, но също за 

региона и цялата страна. От гледна точка на изискванията към Програмата за София 

това означава много по-голям дял на елементите в плана, които се отнасят към тези по-

високи нива и предполагат много по-голямо участие на държавата и бизнеса за 

планирането и изпълнението на Програмата.  

 

За бъдещото развитие на агломерацията на София е от важно значение законово да бъде 

регламентирано сдружаването на групата общини в агломерационния ареал за общи 

действия в сферата на социално-икономическото развитие, опазването на околната 

среда, транспортната политика, туристическата политика и в сферата на 

пространственото развитие. Водени от такъв вид логика, много държави в ЕС 

(Германия, Италия, Франция и др.) през последните десетина години промениха своето 

законодателство и дадоха административен статут на своите вече оформени 

метрополни райони около най-важните градски центрове. 

 

Ролята на София в тези партньорства се определя както от по-високите ѝ 

икономически показатели, така и от нейния по-сериозен потенциал за работа в 

останалите изброени сфери. Територията на СО е недостатъчна за всички функции, 

насочени към столичния град. Съседните общини имат свои различни социално-

икономически профили, но на практика всички те са в голяма степен обвързани с 

развитието и нуждите на София и имат голям потенциал за сътрудничество. Повечето 

населени места в агломерационния ареал вече поемат от столицата някои функции по 

линия на производство, инфраструктура, обитаване и отдих. 

 

Основен проблем на центровете на общините от агломерационния ареал е относително 

малкият брой население, спектър от функции и свързаният с това недостиг на 

средства за осигуряване на качество на градската среда и растеж. В ареала 

съществуват тенденции за разширение на урбанизираната територия главно в 

посоките на републиканския клас транспортна инфраструктура, което се отразява в 

новите ОУП на общините около София.  Това формира „нов потенциал” от терени, сграден 

фонд и мощности за разтоварване на столицата от допълнителни площоемки 

традиционни производства. Природните ресурси на агломерацията и фокусът на 

оперативните програми създават условия за изтегляне на производства и подкрепа за 

тях извън Столична община (животновъдство, преработка на селскостопански 

суровини, производство на строителни материали и др.). Демографските и трудови 

ресурси на агломерацията не са значителни в момента, но имат пространствен и пазарен 

потенциал да предпазят столицата от едно теоретично нарастване с около 50-60 000 

души и дори повече, в зависимост от ефикасността на провежданите политики.  
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За периода 2011 –2019 г. населението на агломерационния ареал на София се увеличава с 

2,1%. За същия период населението на град София се увеличава чувствително, но като 

относителен дял само с +2,45% поради големия начален брой на населението. Тежестта 

на София в ареала е значителна поради това, че населението на града съставлява почти 

80% от цялото население на ареала. Демографската стабилност на София има известно 

позитивно влияние върху тази на градовете в ареала. Някои от тях нарастват – Банкя с 

+1,22%, Елин Пелин с +0,77% или намаляват с много малък процент – Божурище с -1,21%, 

Долна баня с -0,78%, Ихтиман с -3,01%. Останалите градове в ареала намаляват с темп 

под 10%, което е признак за относителна стабилност, която се дължи на близостта до 

София и развитието на субурбанизационните процеси в околоградската територия и 

близката зона на влияние на столицата. За съжаление предвидените с предходни планове 

мерки за изпреварващ ръст в развитието на северните територии на СО явно не са били 

достатъчни, защото град Нови Искър губи близо 7% от населението си през същия 

период, основно за сметка на София. Перник, който е включен в ареала на София, намалява 

със -7,51%, а Радомир с -9,21%. Естественият прираст навсякъде е отрицателен – в 

ареала е -2,7‰, а в центъра град София е -1,3‰. Механичният прираст е положителен – 

в ареала е +2,3‰, а в София е +2,7‰. Сравнително висок е механичният прираст на 

Божурище +5,7‰, на Елин Пелин +4,3‰ и на Сливница +3,9‰. Коефициентът на 

възрастово заместване е 67% в ареала, 70% в центъра град София и е по-висок от 

средния за страната – 64%. Общата статистика показва тенденция към засилване на 

моноцентризма на ареала. 

 

Териториалните потенциали на софийската агломерация за поемането на функциите за 

отдих на жителите на столицата са огромни, но засега е развит най-вече вилният 

туризъм, а развитието на туризма в общините от агломерацията значително изостава. 

Агломерационният ареал на София формира около 30 хиляди ежедневни пътувания по 

повод заетост, образование, услуги.5 Налице е тенденция и за регулярни пътувания от 

София към околоградския район и ареал, по-малък дял от които за работа, а по-голямата 

част - предимно за вилен отдих, туризъм, спорт и развлечения и връзки с природата, в 

относително малък изохрон на достъп.  

Територията на Индустриална зона Божурище (ИЗБ) е тази с най-силно влияние върху СО 

сред граничните територии на съседните общини. ИЗБ успя да привлече инвестиции за 

520 млн. лв. на над 3 млн. кв.м. В ОУП на Божурище е заложено развитието на самата 

индустриална зона, но и уплътняване и свързване на селищната структура на град 

Божурище и село Гурмазово с жилищни и производствени територии, което подчертава 

посоката на развитие на Божурище като сателитен индустриален град с оптимална 

пространствена и функционална структура. В зоната е реализирана инфраструктура, 

                                                           
5 Преброяване на НСИ, 2011 г. 

която обаче не е достатъчна, за да покрие нарастващите транспортни нужди. 

Габаритите не отговарят на изискванията на тежкотоварните коли, които обслужват 

зоната, което създава опасни ситуации за участниците в движението. Според ОУП на 

Божурище и ОУП на Столична община е предвиден нов общински път, успореден на бул. 

Европа, който да създаде още една връзка между Божурище, ИЗБ и Софийския 

околовръстен път. Друго логистично предимство на зоната е наличието на 

съществуваща жп линия, която преминава в непосредствена близост, но и втора, 

проектна според Плана за развитие, на жп възел София на Национална компания 

железопътна инфраструктура (НКЖИ), която ще бъде с увеличен капацитет.  

 

 
 

Друга община със значително икономическо развитие е Елин Пелин. През нейната 

територия преминават магистралите Хемус и Тракия, което я прави подходяща за 

развитие на бизнес в сферата на логистиката, складирането и производството. На 

нейна територия се намират логистичните центрове на няколко от големите 

хранителни вериги. Според ОУП на община Елин Пелин се предвижда развитие на смесени 

производствени зони по цялото продължение на пътя между гара Верила и село Равно 
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поле, както и в територията западно от гарата и южно от жп линията София - Пловдив. 

В района на гарата вече са осъществени логистични бази и производства. Тези 

територии се намират в непосредствена близост до Столична община, в техния ОУП 

също е заложено развитие на СМФ зони край гара Верила, което показва синхронизирано 

планиране на общата територия около гарата.  

 

Община Костинброд също планира да развие териториите си в близост до СО като 

производствени, с което да привлича работници и да затвърди ролята си на важен 

балансиращ производствен сателит на София, традиционно развиващ производството 

на земеделска и животновъдна продукция и храни, като се адаптира към съвременните 

нужди от пространство за промишлено-складови и логистични дейности. 

 

Община Своге се намира на цялата северна граница на Столична община. Планинският 

релеф на общината и преминаващото Искърско дефиле определят избраната посока на 

развитие от ОУП за планиране на територията, по начин, който стимулира 

туристическото развитие и оползотворява природните и културни дадености на 

общината. В Общинския план за развитие (ОПР) също е заложено развитието на 

туристическия сектор, отчитайки потенциалите за активен, планински и културен 

туризъм. 

 

През територията на Община Ботевград преминава магистрала Хемус, а от нея започва 

и скоростният път в строеж Ботевград - Видин, който би създал бърза връзка на целия 

северозападен район със северна и южна България и затвърждава важното кръстопътно 

местоположение на Ботевград. До края на 2020 г. се очаква да бъде внесен предварителен 

проект на ОУП на общината, в който се забелязва разширяване на устройствените зони 

на изток и запад от град Ботевград, в посока селата Врачеш и Трудовец. На юг от града, 

към Зелин, се предвиждат нови жилищни зони, а други села в общината се разширяват с 

вилни зони. Тези разширения на жилищните и вилните територии са в отговор на 

повишеното търсене на втори жилища основно от страна на софиянци. На среща в 

общината се подчерта, че производството се е запазило и дори развило през последните 

години, за разлика от повечето малки градове в страната. Посочва се, че има ежедневна 

трудова миграция на работещи към община Ботевград както от съседните общини, 

така и от София. В ОПР на общината се набляга на икономическо развитие, което се 

базира на икономики на знанието, което показва, че тя ще следва ясна посока на 

развитие, която се подпомага и от открития в Ботевград Колеж по електроника на 

Техническия университет в София. 

 

Община Самоков не попада в агломерационния ареал на София, но има обща граница с нея. 

Самата граница, за териториите около язовир Искър, е повод за дългогодишен спор 

между двете общини. Спорът е породен от това, че при създаването на язовир Искър са 

залети землищата на три села, които са били част от Община Самоков, а Столична 

община включва целия язовир Искър и охранителната му зони в рамките си с аргумента, 

че това е основния водоизточник на София и той трябва да се управлява само от 

Столична община. В ОУП на СО се обхваща територията около язовира, докато в 

кадастралната карта, имотите, попадащи в тази територия са вписани като част от 

землищата на селата Широки дол, Горни и Долни Окол, които са част от община Самоков. 

Документацията за тези землища също е в Община Самоков, което създава трудности 

при изповядване на сделки за имоти в спорните територии. В ОУП на Самоков е посочено 

ключовото значение на курортния комплекс Боровец за развитието на общината и 

поддържането и подобряването на туристическия профил. Предвижда се значително 

разширяване на ски зоната, което ще бъде основа за нов туристически поток към 

Боровец. В ОПР и на среща в общината се потвърди избраната посока на развитие на 

туризма и спорта, които да бъдат водещи в икономиката на общината. Посочено бе, че 

има инвестиционен интерес към вили в селата от общината основно от софиянци.  

 

Перник е вторият по големина град след София в агломерационния ареал на столицата. 

Той е областен център с население от 70 000 души със собствен обособен ареал на 

влияние. Същевременно с това Перник е със силно изразено взаимодействие със София 

като голяма част от населението му пътува за образование и работа до столицата. 

Трафикът през Владая и магистрала Струма е интензивен, а жп линията между двата 

града, която е с ограничен превозен капацитет  - само с един коловоз, е една от най-

натоварените в страната. Затова е необходимо подобряване на транспортните услуги 

с масов транспорт между Перник и София. В село Драгичево, което се намира в община 

Перник, но граничи със СО, се планира разширение със СМФ зони и такива за ниско 

жилищно строителство, което отговаря на увеличеното търсене на вили в района от 

столичани.  

 

В разговорите, проведени с общини като Ботевград, Драгоман, Сливница и Самоков, също 

беше посочен интерес към изграждането на вили и втори жилища за софиянци. Поставен 

бе и проблемът с това, че софиянци закупуват имоти и поставят изисквания към местни 

власти, но не сменят адресната си регистрация, което, от една страна натоварва 

инфраструктурата, но от друга, в бюджетите на общините не влизат нови приходи от 

данъци. Общините с планински релеф целят да развият туризма, използвайки оптимално 

природогеографските си дадености. Създаването на цялостен регионален туристически 
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продукт на културно-историческа, природна и активна тематика би допринесло за 

появата на общините край София на туристическата карта.  

 

Друго основно предизвикателство е обезпечаването на транспортното обслужване 

между дестинациите. От една страна има необходимост от развитие на пътната 

мрежа по начин, който доразвива и създава нови пътни връзки между населените места. 

От друга страна, мрежата на обществен транспорт има необходимост да се промени, 

така че обслужването да бъде по-ефективно и да се намали острата зависимост от 

личен автомобилен транспорт. Развитието на регионална велосипедна 

инфраструктура би подпомогнало както алтернативното придвижване, така и 

крайградския туризъм, към който се стремят околните общини. 

 

I.1.4. SWOT анализ  

Силни страни  

● Сравнително добра инфраструктурна свързаност на СО със съседните ѝ общини  

● Наличие на автомагистрални връзки  

● Наличие на жп връзки  

● Понякога наличие на алтернативни пътища  

● Съседните общини, разположени край магистралите, привличат инвестиции в 

логистични и складови центрове  

● Природогеографски дадености - планини, гори  

 

Слаби страни  

● Не винаги наличие на алтернативни пътни връзки  

● Слабо развитие на мрежите на обществения транспорт между общините  

● Липса на регионални велосипедни коридори  

● Неизградена транспортна инфраструктура в общините  

● Неизградена инженерна инфраструктура в общините  

● Лошо състояние на социалната инфраструктура в общините - училища, детски 

градини и други  

 

Възможности  

● Финансови възможности от оперативните програми за насърчаване на 

интегрираност на отделните видове транспорт и регионална свързаност  

● Достъп до подходи и добри практики от европейските градове за цялостно 

развитие на мобилността на регионално ниво, интегрираност на мрежите и на 

билетните системи  

● Финансови възможности за развитие на жп мрежата за по-бърз и по-екологичен 

пренос на стоки из Балканите и Европа  

● Интерес към крайградски територии за развитие на бизнес, с което и съседните 

общини ще могат да привличат инвестиции  

● Финансови възможности от оперативните програми за обновяване на 

обществените сгради  

● Интерес към планинския, активния и етно туризъм  

 

Заплахи  

● Повече трафик и задръствания по входно-изходните артерии от увеличаващата 

се моторизация и предпочитания за пътуването с личен автомобил  

● Строителство на жилища в крайградските територии, с което живущите 

удължават своя маршрут до града и често разчитат само на личен автомобил  

● Нерегистриране на новите живущи в съответните общини, с което няма да се 

увеличават приходите от данъци в местния бюджет, а общините няма да 

разполагат с допълнителни средства, за да поддържат увеличеното търсене на 

услуги и нужди на живущите  

● Концентрация на работните места само в София и СО  

 

I.1.5. Столичната община в Югозападния район за развитие (ЮЗР) 

През ЮЗР преминават два от европейските транспортни коридори, като тяхната 

пресечна точка е на територията на Столичната община. Тези два коридора са 

първостепенните оси, формиращи района. По оста изток-запад (Ниш – Драгоман – София 

– Пловдив – Свиленград – Истанбул) на територията на ЮЗР няма други големи и средни 

градове, освен София. Тази ос, заедно с географските дадености на планините в района, 

предопределят в голяма степен както структурата на Столичния град, така и тази на 

неговия агломерационен ареал, линейно издължен в двете посоки по това направление. 

Оста север-юг (Видин – Враца – София – Благоевград – Кулата – Солун) преминава през 

цялата територия на ЮЗР по течението на река Струма и играе основна структурираща 

роля за него. Освен ядрото на София на или в непосредствена близост до тази ос са още 

градовете Перник, Дупница, Благоевград, Петрич и Сандански. Степента на урбанизация 

по тази ос постепенно затихва след София в посока на юг с единствено изключение 

Благоевград.  

 

Една от второстепенните оси в ЮЗР е София – Перник – Кюстендил – Куманово – 

Скопие. Нейното развитие е силно изостанало поради занемарените по политически 

причини транспортни и икономически връзки в тази посока. Друга второстепенна ос е 

Кюстендил – Дупница  – Самоков – Ихтиман, което дава алтернатива на основната ос 
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изток-запад. В различни градоустройствени разработки това направление се споменава 

като „далечен южен обход на София” и такова определение говори за стратегическата 

важност на тази връзка, особено след постепенната трансформация на южната дъга на 

Софийския околовръстен път (СОП) в градски булевард с ограничение за товарни превози. 

Тази ос има значение и отвъд ролята ѝ за София като връзка между долините на Струма и 

Марица. Друго отклонение от основната ос „София – Солун“ се развива като 

второстепенна транспортна и урбанизационна ос по течението на река Места. 

Отварянето на ГКПП „Илинден“ дава шанс за развитие на това направление, по което 

основни градове са Разлог, Банско, Добринище и Гоце Делчев. Отново с център София е 

второстепенната ос към Пирдоп – Златица – подбалканските полета - Сливен - Бургас. 

 

Главните транспортни коридори ползват западната дъга на СОП, която вече е в 

строителните граници на град София, като основна част от връзките към Гърция и 

Северна Македония. Предвид негативното му влияние с транспортно, шумово и прахово 

натоварване върху големи жилищни територии на Столичния град, това трасе следва да 

има алтернатива за тежкия и транзитен поток.  Въпросът с т.нар. „далечен западен 

обход” на София пространствено не може да бъде решен в границите на СО, но става все 

по-важен и се проявява все по-остра нужда от изработване на актуална концепция и 

адекватен проект. 

 

Пет от деветте основни жп линии в страната започват от София, свързвайки я с всички 

съседни държави, освен със Северна Македония. 

 

Всички посочени оси и коридори на развитие имат като централен възел София, което е 

предпоставено от множество географски, исторически, административни, 

икономически и др. причини, но като следствие води до все по-засилващата се значимост 

на столицата в тази урбанистична структура – както на регионално, така и на 

агломерационно ниво. 

 

Също така този факт подчертава нуждата от внимание и към допълнителните оси, 

важни за развитието и на по-периферни алтернативни връзки само между центрове 3-

то и 4-то ниво – като важната за южна България второстепенна ос, която започва от 

Петрич и Сандански, преминава през Родопите и през Странджа, и трябва да 

ревитализира и активира прилежащите бързо обезлюдяващи се територии. 

В териториалната структура на ЮЗР има три силно урбанизирани общини – 

Софийската, Перник и Благоевград, с общо 949 населени места, от които 48 градове. От 

останалите общини в ЮЗР 19 са средно, а 30 – слабо урбанизирани селски общини, в които 

няма град с население повече от 30 хил. души. Това е голяма разлика със средните 

стойности за ЕС, където силно урбанизираните общини са 41%. Тази особеност 

предопределя силната водеща роля на трите големи града с тяхната концентрация на 

население, икономически дейности и работни места, образователно, здравно, 

административно, културно и пр. обслужване, които са структуроопределящи 

притегателни центрове в пряка функционална връзка и взаимозависимост с по-малките 

общини и населени места. София и Перник формират двойка урбанистични центрове на 

собствени агломерационни ареали, които функционират в силна вътрешна връзка 

помежду си и на практика в общ агломерационен ареал. Картата на разпределението на 

населението в тази част на ЮЗР (дадена в ИТСР) показва колко силна е 

пространствената връзка между тях и същевременно колко голяма е концентрацията в 

центъра на този ареал спрямо останалата част на района. 
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Гъстота на населението в агломерационния ареал 

 

В ЮЗР голямата диспропорция „център-периферия” в селищното развитие се проявява в 

огромната разлика между гъстотата на населението и показателите на 

икономическото развитие в СО и извън нея, както и в разликата между двата основни 

агломерационни ареала: софийският е най-големият, а благоевградският е един от най-

малките в страната. Степента на урбанизация, тоест делът на градското население, е 

84,3% и е най-високата в страната, повлияна почти изцяло от София. Трите други 

областни центъра попадат в групата на средно големите градове – Перник (75 169 

жители), Благоевград (69 178 жители) и Кюстендил (39 881 жители). 

  


