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1. Обща характеристика на транспортните мрежи 
 

В рамките на Столична община са развити всички видове транспортни мрежи, с 

изключение на водния транспорт. Това включва следните елементи на комуникационно-

транспортната инфраструктура: железопътна мрежа, международно летище, мрежи на 

масов градски обществен транспорт (автобуси, трамвай, тролей, метро),  пътна и 

улична мрежа със съоръжения за обслужване, таксиметров транспорт, споделени 

превозни средства за обществено ползване (автомобили, мотопеди, електрически 

тротинетки), местата за паркиране и гариране и съоръженията за регулиране.  

 

През територията на Столична община преминават три от паневропейските 

транспортни коридори: 

• №4, свързващ Германия, Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния, България, 

Гърция, Турция; този коридор до голяма степен съвпада с Ориент/ Източно-

Средиземноморски коридор от Трансевропейската транспортна мрежа (ТТМ), част 

от кохезионната политика на ЕС 

• №8, свързващ Албания, Македония и България 

• №10, свързващ Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия, Македония, България, Гърция 

и достигащ до Черно и Средиземно море. 

 

Структурата на уличната мрежа на София е радиално-кръгова, а градът може да се 

определи като компактен с ограничено застрояване извън околовръстния път. По-

голямата част от радиалните връзки съществуват, макар и не всички да са изпълнени в 

пълния си габарит и с всички улични елементи. Основни липсващи радиални артерии са: 

• връзката покрай жп линията между с. Волуяк-СОП-бул. “П. Владигеров”-ул. “Адам 

Мицкевич” 

• продължението на бул. “Петко Ю. Тодоров” до СОП 

• продължението на бул. “Илиянци” до ССТ 

• продължението на бул. “Искърско шосе” до СОП и с. Казичене 

• връзката между летище София и СОП 

 

Пръстените и напречните връзки на първостепенната уличната мрежа следва да бъдат 

основен разпределител на входящите потоци в града. На практика изцяло изградени, 

макар и не в пълния си габарит, са най-вътрешният и най-външният ринг. Останалите 

два междинни ринга имат цели липсващи отсечки. Тази липса на междинни пръстени 

между ЦГЧ и СОП води до множество кореспонденции през центъра поради липса на 

адекватна алтернатива. Важните липсващи структуроопределящи връзки от 

пръстените на ПУМ са: 

• връзката между бул. “Пенчо Славейков” и бул. “инж. Иван Иванов” 

• връзката от втори ринг между бул. “ген. Данаил Николаев” и бул. “Кн. Мария Луиза” 

• връзката от трети ринг между ул. “Луи Айер” и бул. “Черни връх” 

• връзката от трети ринг между бул. “Черни връх” и бул. “Симеоновско шосе” 

• връзката от трети ринг между бул. “Шипченски проход” и бул. “Ботевградско шосе” 

(т.нар. Източна тангента) 

• връзката от трети ринг между бул. “Овча купел” и бул. “Президент Линкълн” 

• връзката от трети ринг между бул. “Президент Линкълн” и бул. “Петър Дертлиев” 

(т.нар. Западна тангента) 

• цялата северна дъга от трети ринг между бул. “Владимир Вазов” на изток и бул. 

“Сливница” на запад 

 

Следните елементи от пръстените не са изградени в пълния си габарит и с всички 

улични елементи и транспортни мрежи: 

• ул. “Опълченска” между бул. “Тодор Александров” и бул. “Сливница” 

• връзката между бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. “ген. Данаил Николаев” 

• бул. “Тодор Каблешков” между бул. “Цар Борис III” и бул. “България” 

• бул. “Г.М. Димитров” по цялата си дължина (липсва осигурен габарит за трамвайно 

трасе) 

• бул. “Овча купел” между бул. “Цар Борис III” и ул. “Любляна” 

• бул. “Петър Дертлиев” между бул. “Царица Йоана” и ул. “Индира Ганди” 

• ул. “Адам Мицкевич” 

• СОП между бул. “Братя Бъкстон“ и АМ „Струма“ 

• СОП северно от ССТ 

 

Второстепенната улична мрежа има разнообразна структура в зависимост от зоната и 

периода на развитието ѝ. В централните части тя е предимно ортогонална. В по-

съвременните квартали тя приема по-скоро примкова структура с ограничен брой 

директни връзки, но въпреки това в повечето случаи пешеходната достъпност не е 

значително ограничена на местата, където имотите не са заградени.  

 

Гъстотата на уличната мрежа е много различна в зависимост от зоната. В ЦГЧ тя е 

много висока и в комбинация с ортогоналната структура осигурява много добра 

свързаност вътре в зоната. Общата гъстота на ПУМ в рамките на строителната 

граница на София е относително ниска (възприетите като добри стойности са около 4-5 

км/км2). 
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Коефициенти на гъстота на уличната мрежа 

 СО [км/км2] София1 [км/км2] ЦГЧ [км/км2] 

Обща гъстота 3,37 12,32 - 

Гъстота на ПУМ 1,02 2,90 8,10 

 

 

 

 
1 Строителна граница 

2. Индивидуален транспорт 

2.1. Пешеходно движение 

Според последните проучвания на мобилността в София2 около една четвърт от 

пътуванията в града са пешеходни. В гъстонаселената и богата на функции градска 

среда голяма част от пътуванията са на кратки (<2 км или <30 мин пеш) и много кратки 

(<1 км или < 15мин пеш) разстояния, което благоприятства пешеходните придвижвания. 

 

Пешеходното движение се осъществява по наличната улична мрежа - по тротоарите, по 

пешеходни алеи в парковете и в обособени пешеходни зони и улици. Все още съществуват 

и части от уличната мрежа, където инфраструктурата е недоизградена и пешеходното 

движение се осъществява по пътното платно – основно улици в периферията на града и 

във все още недобре развити зони, както и общински пътища. 

 

Основните фактори, които влияят върху нивата на пешеходно движение могат да се 

разпределят в три основни групи: 

• Физически – големи непреодолими имоти или линейни обекти (жп линии, реки, 

високоскоростни булеварди), голяма денивелация, липса на преки пешеходни връзки и 

др. 

• Качество на средата – (не)наличие на пешеходни площи, сегрегирани от платната 

за МПС, качество на настилките, озеленяване, чистота, нива на шум и др. 

• Социални – осветеност през цялото денонощие, оживеност и др. 

 

Подробно изследване на пешеходната свързаност е изготвено през 2018 г. в рамките на 

Визия за София - Изследване за пешеходната свързаност на територията на София. 

Осъществени са редица анализи на пешеходната достъпност и на свързаността на 

самата мрежа, които показват сравнително добри резултати. Едва 1% от населението 

на град София живее на разстояние по-голямо от 1200 м. от училище, тоест на повече от 

15 минути пеш. Същият е и процентът на население на над 1200 м от детска градина. В 

изследването се отчита , че южните територии, които през последните 2 десетилетия 

са под интензивен инвестиционен натиск, са обслужени предимно от частни детски 

градини и има недостиг на общински. В части от комплекси като “Люлин”, “Младост”, 

“Овча купел” началните и основни училищата са на разстояние по-голямо от 1200 м, 

което предполага, че учениците биват карани с автомобил до училището, с което се 

допринася за трафика в града. Разположението на спирките на МГТ покрива почти изцяло 

територията на София. В изохрон от 800 м, или на 10 минути пеш, живее 99,7% от 

2 Анкета Мобилност 2017 към ПУГМ; Анкета Мобилност 2020 от ЦГМ 

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/Peshehodna-svurzanost.pdf
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населението на града. Това не е гаранция за доброто обслужване с МГТ, но е добра 

предпоставка. 

 

Що се отнася до физическите фактори, пешеходната свързаност в рамките на 

отделните зони е добра, но част от зоните са изолирани една от друга. Тази 

фрагментираност означава, че пешеходните маршрути на кратки междузонални 

пътувания често са значително удължени, което е основен ограничаващ фактор за този 

тип придвижване. Голям дял от физическите бариери представляват големите 

инфраструктурни обекти в града – жп линиите и ареалите; улиците I-ви и II-ри клас, 

както и някои от улиците III-ти клас – като свързващи звена са жп прелезите, 

светофарните кръстовища, пешеходните пътеки, подлезите и надлезите (виж анализа 

по-долу).  

 

Наблюдава се постепенно освобождаване на пешеходните площи от основните 

препятствия – паркирали автомобили и неправилно или неправомерно разположени 

инфраструктурни елементи и търговски обекти. Този процес се случва от центъра на 

града към периферията, но е относително бавен. В голяма част от жилищните квартали, 

които са встрани от градското ядро, нерядко явление са блокирания, поради разположени 

заведения и търговски обекти, паркирали автомобили,  лошо състояние на настилките, 

неправилното ситуиране на спирките и елементите на транспортната 

инфраструктура (напр. стълбове и знаци), лоша осветеност и обезопасеност. Често 

настилките на тротоари, които са освободени от нерегламентирано паркиращи 

автомобили, са в недобро състояние, а ремонтните дейности невинаги е възможно да се 

изпълнят своевременно, което също е фактор, намаляващ потенциала на пешеходното 

придвижване. 

 

Анализ пешеходна фрагментираност 

Анализът цели да установи кои са териториите в града, които са изолирани поради 

наличие на инфраструктурни бариери в градската среда. Това са обекти като жп линии и 

тежка пътна инфраструктура, която е планирана предимно за автомобилно движение, а 

пешеходното е пренебрегнато. Бариери могат да бъдат и канали, реки, стръмни или 

пустеещи терени. Анализът определя кои са изолираните територии и спрямо него се 

предлагат мерки за тяхното свързване и интегриране с други части от града. Това е 

важно знание за града, понеже пространствената изолираност води до социална такава, 

както и до липса на достъп до базови услуги на най-близко пешеходно разстояние, а 

впоследствие и до маргинализиране и гетовизиране на такива територии. Условията за 

мобилност са затруднени и често зависими от наличието на личен автомобил, което 

допълнително усложнява придвижването на живущите, особено на по-младите и по-

възрастните. Като резултат са предложени територии, спрямо които да бъдат 

приложени конкретни мерки за свързване с цел намаляване на фрагментираността на 

градската среда. 

 

 

 

Анализът използва метода на пространствен синтаксис (space syntax) за изследване на 

структурата на пешеходната мрежа в града. Самата мрежа и данните за синтаксиса са 

създадени като част от Изследването за пешеходната свързаност на Визия за София. 

Използван е ъглов сегментен анализ, който, в даден метричен обхват, изчислява 

отдалечеността на всяка една от отсечките на мрежата и ъгловото ѝ отклонение 

спрямо всички останали отсечки. С най-високи стойности са отсечките, от които може 

да се достигне до най-много други в зададения обхват на база дължината на прехода и 

градусите отклонение, тоест праволинейни траектории в пешеходната мрежа с по-

малко завои и промяна на посоките. За целите на настоящия анализ е използван обхват с 
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радиус 2000 метра около всяка отсечка, който анализира интегрираността на мрежата 

на квартално ниво.  

 

 

 

Установени са два инфраструктурни слоя, които представляват физически бариери – жп 

линии, пътища от републиканската пътна мрежа и улици от първи и втори клас на 

първостепенната улична мрежа. От наслагването на двете инфраструктури се 

забелязва, че голяма част от града бива значително разделена от големи делители. Около 

тези инфраструктури е създаден буфер от 200 метра и са включени отсечките на 

пешеходната мрежа с техните стойности на интегрираност на мрежата, получени от 

пространствения синтаксис. Пресметната е средната стойност на интегрираност на 

тези отсечки в дефинирания буфер спрямо всяка градоустройствена единица (ГЕ). Това 

показва къде са най-слабо интегрираните територии, на които е необходимо да се 

обърне приоритетно внимание.  

 

 

 

По-топлите цветове показват по-малка интегрираност на отсечките от пешеходната 

мрежа, които попадат в буферния обхват. От анализа се отличават редица територии, 

спрямо които е необходимо да се предприемат мерки за подобряване на свързаността им.  
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Kато най-фрагментирани територии изпъкват тези покрай:  

• околовръстния път  

• Северна скоростна тангента  

• бул. “Брюксел”   

• радиалните артерии, особено във външните си за ЦГЧ части, при които 

възможностите за пешеходно пресичане, най-често подлези, намаляват  

• пътен възел Надежда с жп линията София-Своге  

• повечето жп линии, особено във външните си за ЦГЧ части, като Подуяне-Илиянци-

Волуяк и линията за Перник през Западен парк   

 

Обновеният околовръстен път в цялата си дължина представлява сериозен делител. Има 

необходимост от изграждане на пешеходни и велосипедни пресичания. Разработени са 

проекти за пасарелки, които ще се поставят на няколко места, за да подобрят 

пешеходната свързаност.  

 

 

 

Описани са конкретни територии за подобряване. Градоустройствените единици (ГЕ) от 

двете страни на бул. “Владимир Вазов” имат нужда от създаване на нови връзки – “Хаджи 

Димитър”, “Стефан Караджа” и “Левски Г” от северната страна със “Сухата река - запад и 

изток”, и “Левски В” от южната. На свой ред последните ГЕ има нужда да бъдат свързани и 

с ГЕ от южната страна на бул. “Ботевградско шосе” със “Сухата река – юг” и кв. “Васил 

Левски – юг”. “Сухата река – запад” показва добра свързаност с ГЕ на юг от нея поради 

наличието на мостовете Чавдар и Черковна, както и на пешеходен маршрут покрай 

Перловска река. Тук няма необходимост от нова връзка, но от обновяване и обезопасяване 

на съществуващите маршрути спрямо пешеходните ползватели.  
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Жп ареалът на гарата също представлява голям делител. Необходимо е свързване на бул. 

“История Славянобългарска” и бул. “Мария Луиза” не само пешеходно, но и автомобилно, 

което да създаде нов подход към територията на север от гарата и да подпомогне 

развитието ѝ. ГЕ от двете страни на бул. Сливница също имат нужда от намеса за 

осигуряване на свързаност. В рамките на ЦГЧ бул. “Сливница” се пресича пешеходно само с 

автомобилното движение на пресичащите я булеварди, които са средно на 400-500 

метра един от друг. За разлика, пешеходните пресичания на Перловска река край бул. 

“Христо и Евлоги Георгиеви” са на около 200 метра, или повече от 2 пъти по-често. През 

бул. Сливница е необходима връзка и на “Света Троица” с “Гевгелийски”, както и на “Захарна 

фабрика” със Западния парк. “Захарна фабрика” има нужда и от нова връзка към “Света 

Троица”. Жп линията София – Калотина представлява сериозен разделител и е 

необходимо да се предвиди нова връзка на “Триъгълника” с “Фондови жилища”, както и на 

“Модерно предградие” и НПЗ Орион с “Надежда” и “Връбница”.  

 

Между Модерно предградие и Люлин 8, 9 и 10 са осигурени пресичания на нивото на бул. 

“Сливница”, които са на големи разстояния и също има нужда от осигуряване на по-чести 

пешеходни пресичания. Трите описани микрорайона на Люлин пък имат необходимост от 

нови връзки на юг, през бул. “Царица Йоана” към ”Люлин 7” и “Люлин - център”. Необходимо е 

и реализиране на пешеходна и велосипедна връзка между Район “Люлин” и центъра на града, 

преминавайки Западен парк и пресичайки жп линията София - Перник. Неизползваната жп 

линия по продължението на бул. “Вардар” функционира като линеен парк и не представлява 

бариера, като на нейната територия е предвидено да премине трасето на велосипедния 

Зелен ринг. Линията представлява бариера в жк. “Красна поляна 3”, разделяйки западната 

от източната част на квартала. Бул. “Константин Величков” и бул. “Гешов” са 

значителни делители, а ГЕ от двете им страни имат нужда от нова и по-честа 

пешеходна свързаност.  

 

Идентична е ситуацията с бул. “Цар Борис III” и бул. “България”. “Лагера”, “Славия” и “Овча 

Купел - Юг” имат нужда от подобрена свързаност с “Хиподрума”, “Красно село” и 

“Павлово”. “Хиподрума”, “Белите брези”, “Борово”, “Манастирски ливади – Запад” – със 

“Стрелбище”, “Гоце Делчев” и “Манастирски ливади – Изток”. Имайки предвид, че и по 

двата булеварда преминават най-натоварените трамвайни трасета в столицата, е 

необходимо новите пресичания да не накъсват движението на трамваите и да са решени 

на второ ниво.  

 

Необходими са пресичания между “Лозенец” и НПЗ Хладилника през бул. “Никола Вапцаров”. 

Бул. “Цариградско шосе” има сравнително чести пешеходни подлези в централната част, 

но се забелязва необходимост от свързване на ж.к. Яворов с Борисова градина – север, 

както и на “Младост 1” с НПЗ Изток (Тех парка) и “Дружба” с “Младост 1А” и “Горубляне”. 

“Дружба 1 – Запад” и “Дружба 1 – Изток” през бул. “Христофор Колумб” също имат нужда 

от подобрена свързаност. Друга необходима връзка е на кв. Абдовица и кв. Димитър 

Миленков през жп линията София – Свиленград. Други ГЕ, които трябва да бъдат 

свързани, са “Христо Ботев” и “Христо Смирненски”, както и “Христо Смирненски” със 

СПЗ Слатина – Юг. Бул. “Г.М. Димитров” и жп линията към гара Пионер са добре свързани, 

имат чести пресичанията, а трасето на жп линията също е включено като част от 

Зеления ринг.  
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ГЕ покрай бул. “Тодор Александров” в ЦГЧ също показват добра свързаност, което се 

дължи на централното им разположение. Самите пресичания са на голямо разстояние за 

централен булевард, чиято транзитна функция трябва да се ограничава и да се 

стимулира повече пешеходството с по-чести и на нивото на улицата пресичания.  

 

От анализа се вижда, че София разполага с тежка инфраструктура, която фрагментира 

града и която не е съобразена с човешкия мащаб. Връзките през тази инфраструктура са 

редки, често през подлези, които затрудняват пресичането и не са добре поддържани. 

Необходимо е свързване на градската среда от двете страни на такива делители, за да 

се подобри достъпът на живущите до услуги, магазини, паркове и други градски функции, 

които се намират в сравнителна близост. С това би се улеснил и достъпа до спирки на 

обществения транспорт и би намаляла необходимостта от ползване на личен 

автомобил.  

 

2.2. Велосипеден транспорт 

През последните години в Столична община при проектирането и реализацията на 

проектите за първостепенната улична мрежа се полагат усилия за обезпечаването на 

всички участници в движението, включително велосипедистите. По-голямата част от 

проектите, които се реализират включват обособени ленти или алеи за велосипедисти. 

Въпреки тези усилия за развитие на велосипедния транспорт неговият ръст остава 

незначителен.  Според последното проучване от 2017 делът му в модалното 

разпределение е 1-2%. Основна причина за бавното развитие е фактът, че мрежата от 

безопасни и удобни велосипедни трасета остава фрагментирана.  

 

Към момента в столицата са налични 78 км велосипедни трасета, включително тези, 

които са в процес на изграждане или преди пускане в експлоатация. От тях 25 км 

представляват незащитени ленти, разположени непосредствено до лентите за 

движение на автомобили. Част от останалите трасета са проведени през подлези или 

пешеходни пътеки без преминаването на велосипедисти да е физически и/или 

организационно уредено. Директни и безопасни трасета към ЦГЧ липсват както на част 

от северните и южните жилищни квартали, така и на големите комплекси Люлин, 

Младост и Дружба. Най-добре обслужена спрямо велосипедния транспорт е югозападната 

част на София, където трите лъча – бул. “Цар Борис III”, бул. “България” и връзката Южен 

парк - бул. “Витоша” осигуряват бърза и безопасна алтернатива на придвижването с 

личен автомобил. 

 

Част от жилищните и централните квартални карета са подходящи за обособяване на 

успокоени зони, тъй като обемът автомобилен трафик в тях е относително малък и 

скоростите на преминаващите МПС са ниски. Към този момент все още няма нито една 

реализирана такава зона на територията на София.  

 

През 2018 като част от политиката за насърчаване на споделено ползване на 

индивидуални електрически превозни средства (ел. тротинетки) беше изградена мрежа 

от паркинги за двуколесни на мястото на автомобилни паркоместа в ЦГЧ. Всеки един от 

тях разполага със стойки за заключване на велосипеди, което осигури значителен брой 

регламентирани велосипедни паркоместа. Трябва да се отбележи, че поради 

техническите характеристики на самите стойки велосипедистите рядко ги ползват 

поради риск от кражба. За да бъдат възприети от ползвателите на този вид транспорт 

следва при последващи ремонтни дейности да се подменят стойките с такива, 

предоставящи достатъчно ниво на защита от кражба. Голяма част от обществените 

сгради също не разполагат със сигурни паркинги за велосипеди в близост до 

централните входове. Въпреки това велопаркингите засега не са значим ограничаващ 

фактор за придвижването в града, тъй като делът на ползващите велосипед е малък и 

съществуват достатъчно варианти за заключване на велосипеди към градската мебел 

(стълбове, огради и др.). 

 

Интензивният автомобилен трафик, включително в ЦГЧ, също отблъсква 

потенциалните ползватели на този вид транспорт. Около 1/3 от гражданите не биха 

използвали велосипед заради причини, свързани с инфраструктурата – карането е 

твърде опасно, няма достатъчно велоалеи, няма сигурни места за паркиране. Немалка 

част (17%) са отблъснати и от недостатъчно доброто качество на въздуха. 

 

Нивата на ползване на електрически велосипеди са незначителни – по малко от 1% от 

всички придвижванията с велосипед (преброяване Велоеволюция 2015 г.). Ограничаващи 

фактори са относително високата цена и високият риск от кражба, комбиниран с 

липсата на сигурни паркинги. 

 

Велосипедният транспорт има огромен потенциал за развитие, тъй като делът му в 

транспортния микс все още е незначителен. Основната бариера е инфраструктурна, 

тъй като липсват удобни и безопасни връзки с центъра и основните бизнес зони. Най-

важната първа стъпка е поетапно да бъдат реализирани обособени трасета първо по 

главните радиални направления към центъра като същевременно се свържат с вече 

съществуващата велосипедна инфраструктура. Досегашният опит сочи също, че 

трябва да се акцентира върху безопасния и удобен дизайн на кръстовищата и 

пресичанията. 
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2.3. Индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) 

Индивидуалните електрически превозни средства започват да привличат все повече и 

повече ползватели заради гъвкавостта, относително ниската инвестиция и лесната 

възможност за комбиниране с личен автомобил и градски транспорт. Към момента няма 

налични данни за нивото им на използване като лични превозни средства. Предвид режима 

на движение и изискванията спрямо средата и инфраструктурата, ИЕПС са сходни на 

велосипедите и развитието на този вид транспорт върви ръка за ръка с развитието на 

велосипедната мрежа. Основната разлика спрямо инфраструктурата е, че ползвателите 

на ИЕПС в повечето случаи са по-чувствителни спрямо настилката отколкото 

велосипедистите, поради което често се наблюдават движещи се по тротоарите в 

зоните, където преобладават паважни настилки. 

 

Ползвателите на ИЕПС също така не са толкова ограничени от топографските условия 

като се забелязват относително големи потоци от ИЕПС по улици, които традиционно 

имат несъществени нива на велосипедно движение (напр. бул. “Черни връх”). В това 

отношение като начин на ползване ИЕПС са най-сходни с електрическите велосипеди, 

които позволяват на ползвателите си да преодоляват по-големи денивелации. 

 

2.4. Автомобилен транспорт 

София се явява разпределителен хъб на автомобилните потоци, пресичащи 

територията на общината, и разпределя движението към трите паневропейски 

коридора 4, 8 и 10 и към страната чрез главните връзки север-североизток - АМ „Хемус“ 

(А2), югоизток-изток - АМ „Тракия“ (А1), юг-югозапад - АМ „Люлин“, запад – път Е 80 (А6), 

север – път ІІ-16, юг – път Е 79 (А3). Основните разпределителни елементи са Софийския 

околовръстен път (СОП) и Северната скоростна тангента (ССТ - част от А6). 

 

Най-големи натоварвания с автомобили в посока към града в делнични дни се наблюдават 

в интервала между 7:00 и 8:00, а в посока навън от града в интервала между 17:00 и 18:00. 

 

Таблица 1 Натоварване с МПС по направления и часови интервали 

 направление 7:00 – 8:00 17:00 – 18:00 

  средно максимално средно максимално 

към София АМ „Тракия“ (А1) 1863 2643 1618 2687 

АМ „Хемус“ (А2) 1097 1679 950 2137 

АМ „Люлин“ (А3) 1625 2090 689 1580 

Бул. „Европа“ (Е80) 1305 1620 1627 1946 

Път I-6 (Владая) 1281 1497 729 1316 

от София АМ „Тракия“ (А1) 1133 1718 1692 2948 

АМ „Хемус“ (А2) 716 1792 1197 2284 

АМ „Люлин“ (А3) 203 635 735 1635 

Бул. „Европа“ (Е80) 1202 1469 1301 1794 

Път I-6 (Владая) 31 181 464 809 
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Вътрешноградските пътувания с лични автомобили са с все още растящ дял в 

модалното разпределение. Към 2017 28,8% от пътуванията се полагат с автомобил3, а 

към 20204 - 33,5%. Това е увеличение с около 25% за около 10 години, спрямо измерените 

през 2011 нива от 26,4%. Тази тенденция е притеснителна, особено предвид големите 

инвестиции в метрополитена и доказано високата му ефективност. 

 

 
3 Анкета мобилност ПУГМ, 2017 

 

 

Според проучване, проведено в рамките на Визия за София, непрекъснатият транзит 

през ЦГЧ по направление изток-запад достига 42% от целия автомобилен трафик, а 

прекъснатият транзит достига стойности над 50%. Друго важно наблюдение от това 

проучване е, че значителен дял от преминаващите автомобили са товарни – 4-12% в час 

пик, като на практика тяхното преминаване през ЦГЧ в този времеви диапазон е 

забранено чрез НОДСО. 

 

4 Анкета мобилност ЦГМ, 2020 
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Експлоатационното състояние на уличната мрежа постепенно се подобрява и  

липсващите връзки от ПУМ се доизграждат през последното десетилетие, но 

значително изостават спрямо темповете на разрастване на града и на моторизация на 

населението. Причините за изоставането са комплексни, често свързани със забавяния 

при градоустройствени и съдебни процедури.  Важно е да се отбележи, че човешкият 

ресурс на звената, отговорни за инвестиционните проекти също невинаги е адекватен 

спрямо обема работа, което води до затруднения при управлението на проектите. 

 

 

 

 
5 Mobility Data across the EU 28 Member States: Results from an Extensive CAWI Survey - ScienceDirect 

Степента на моторизация на населението в СО е значително нараснала в последните 4 

години. Разликата между регистрираните и дерегистрираните автомобили на 

територията на СО е положителна и възлиза на 236 264 автомобила за интервала от 

началото на 2017 до  четвъртото тримесечие на 2020.  На база на тези данни степента 

на моторизация е скочила от 515 авт./1000 души в края на 2016 г. на 663 авт./1000 души 

през 2020 г., което е увеличение от 28,7%. За сравнение голяма част от големите 

европейски градове имат нива на моторизация под 450 авт./1000 души. В Столична 

община се падат по 0,79 автомобила на всеки възрастен (над 16 г.), докато средното ниво 

на този индикатор за метрополните райони в ЕС е около 0,575. Това затормозява 

провеждането на транспортните потоци и пречи на нормалното функциониране на 

градската структура. Състоянието на настилките често е недобро, но е невъзможно да 

се направи количествена оценка, тъй като липсва регистър на състоянието на уличната 

инфраструктура на територията на общината. Заради ограниченото пространство в 

множество кръстовища по ПУМ липсват необходимите уширения. По множество от 

главните артерии в активните ленти за движение се наблюдава безразборно паркиране, 

включително и в зоните на кръстовищата, а това намалява допълнително 

пропускателната способност на ПУМ.  

 

 

Що се отнася до възрастовата и екологичната структура на автопарка, видимо най-

бързо нараства броя на новите автомобили с по-висока ЕВРО категория. Въпреки това 

броя на автомобилите с по-ниска категория не намалява, напротив - увеличава се, макар 

и с малко по-ниски темпове. Това се вижда и при разпределението по екологични 

категории към 2018 година, когато едва 31,5% от автопарка е с категория ЕВРО 4 или по-

висока. Забелязва се, че разпределението при леките автомобили – 30,8% екологични ППС 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301831
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– е значително по-лошо, отколкото това при лекотоварните и тежкотоварните – 

съответно 60,1% и 40% екологични ППС. 

 

 

 

категория 
общо 

новорегистрирани 
общо прекратени разлика 

дял от 

разликата 

ДРУГА  3 387 3 663 -276 -0,09% 

ЕВРО 0 31 29 2 0,00% 

ЕВРО 1 1 422 480 942 0,30% 

ЕВРО 2 20 130 8 468 11 662 3,77% 

ЕВРО 3 84 487 32 998 51 489 16,65% 

ЕВРО 4 138 714 54 362 84 352 27,27% 

ЕВРО 5 89 584 54 796 34 788 11,25% 

ЕВРО 6 153 375 41 435 111 940 36,20% 

ЕПС 1 202 573 629 0,20% 

без категория 208 118 194 381 13 737 4,44% 

Общо за СО 700 450 391 185 309 265 100,00% 

Новорегистрирани и дерегистрирани автомобили в СО в периода 2016-2020 по екологични 

категории 
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Същото важи и за възрастта на автопарка, като единствено автомобилите над 20 г. са 

намалели като брой в последните години. Според данните от СДВР възрастовата 

структура на автопарка се е влошила постепенно от 2009 до 2017, като се наблюдава 

известно подобрение в статистиката за 2018. Резултатът е, че средната възраст на 

леките автомобили в града е нараснала от около 13 години за 2009 до около 16 години през 

2018. Тези наблюдения са в синхрон с наблюдението за нарастване на абсолютния брой 

автомобили в столицата. Реално абсолютният брой на замърсяващите автомобили 

нараства, макар и делът му на фона на общия брой автомобили да намалява. Нужни са 

мерки за стимулиране на ползване на транспортни алтернативи, за да може хората, 

закупуващи стари автомобили поради липса на адекватна алтернатива, да могат да се 

откажат от тях. По този начин ще се адресира и проблемът с диспропорционалния брой 

автомобили на глава от населението, който води до чисто пространствени конфликти 

най-видими в сферата на паркирането. Натискът за паркоместа от своя страна 

принуждава част от собствениците на автомобили без частни паркоместа и гаражи да 

търсят алтернативи като паркиране по пешеходни и зелени площи, което от своя 

страна има своите последствия, свързани с качеството и чистота на уличното 

пространство, а оттам и с качеството на въздуха. 

 

 общо 

новорегистрирани 

общо 

дерегистрирани 
разлика 

дял от 

разликата 

София 700 450 391 185 309 265 100,00% 

до 5г. 193 941 60 176 133 765 43,25% 

5г.-10г. 109 544 59 232 50 312 16,27% 

10г.-15г. 175 927 76 147 99 780 32,26% 

15г.-20г. 140 394 81 371 59 023 19,08% 

над 20г. 80 644 114 259 -33 615 -10,87% 

 общо 

новорегистрирани 

общо 

дерегистрирани 
разлика 

дял от 

разликата 

Общо за СО 700 450 391 185 309 265 100,00% 

 

 

 

* Стойностите на графиките показват увеличението на броя автомобили от всяка 

категория спрямо 01.01.2016, т.е. кумулативното изражение на разликата между 

регистрираните и дерегистрираните. Отрицателният наклон означва по-голям брой 

дерегистрирани през съответната година, а отрицателните абсолютни стойности 

означават, че броя регистрирани автомобили от съответната категория е намалял 

спрямо 01.01.2016 
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За паркиране на лични и служебни леки автомобили се използват основно уличните 

платна. Често за паркиране се използват частни, все още незастроени имоти, като 

това е най-разпространено в ЦГЧ. Поради невъзможността за упражняване на ефективен 

контрол често се наблюдава паркиране в зелени площи и по тротоари, като това е най-

разпространено в жилищните квартали извън зоната за платено паркиране. Етажните 

обществени паркинги в града са относително малко, като частната инициатива е 

ограничена само до обществени търговски центрове за обслужване на клиентите им. 

Ниската цена на уличното паркиране не създава достатъчно стимули за подобни 

инвестиции от частния сектор. Етажни паркинги се изграждат с общински средства 

като буферни паркинги към разширяващата се система на Метрополитен. 

Съществуващите паркинги в жилищните комплекси, оразмерени съгласно нормативите 

от периода 1960-1980 г. за 1 автомобил на едно домакинство (250 места на 1000 жители), 

не успяват да поемат наплива от паркиращи автомобили при степен на моторизация над 

600 автомобила на 1000 жители. Необходими са мерки, както в посока въвеждане на 

платено паркиране на територията на целия град, така и в посока осигуряване на 

допълнителен капацитет в зоните, където в краткосрочен план търсенето ще 

продължи значително да надвишава предлагането. Последното се отнася основно за 

жилищните квартали и комплекси, където правилото за поне един автомобил на 

домакинство няма изгледи да се промени без драстична промяна в националната 

транспортна политика. 

 

Сериозен проблем, свързан с паркирането, съществува в районите около медицински 

заведения, културни, административни обекти, паркове и други обекти, представляващи 

точкови натоварвания, свързани с масов достъп, около които не са изградени паркинги за 

посетители. 

 

В ЦГЧ търсенето на паркоместа е много високо като в определени зони надхвърля 

значително предлагането. До голяма степен търсенето се обуславя от 

съсредоточаването на офис площи и множество държавни и общински административни 

сгради. Платеното паркиране в ЦГЧ е разделено на 2 зони – синя и зелена. Синята зона 

обхваща 5 подзони с обща площ 1,87 км2 и 5134 регламентирани паркоместа6. Зелената 

зона обхваща 29 подзони с обща площ 10,78 км2 и 26008 регламентирани паркоместа. 

Заетостта на паркоместата в синя зона е около 94%, в зелена зона - 82%, като почти 

пълна заетост се отчита в интервала между 11:00 и 17:00 часа. С оглед на целодневната 

натовареност и заетост на местата за паркиране в платените зони, следва да се 

направят постъпки за въвеждане на механизъм за регулиране на цената за паркиране в 

 
6 Броят на паркоместата при успоредно улично паркиране е изчислен на база на нормативната дължина на 
едно паркомясто, но реалният паркинг капацитет обикновено е по-висок. 

отделните подзони, така че да се постигне баланс от поне 10-15% свободни 

паркоместа през всеки един часови диапазон през работното време на зоните. 

 

 

 

Немалка част от местата в най-централните подзони са режим на специално ползване – 

служебен абонамент, инвалидно или дипломатическо място. Средният дял на служебните 

места за подзоните в синя зона е 20%, като най-екстремен е случаят в подзона 5, която 

е заета с 45% служебни паркоместа, а едва 49% са предназначени за свободно ползване. 

Този голям дял на служебните паркоместа ограничава значително капацитета на зоните, 
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превръщайки ги ефективно в паркинг за служители и обезсмисля идеята на 

кратковременното паркиране в центъра. Намаленият капацитет ограничава достъпа на 

гражданите и посетителите на града, зависещи от личен автомобил, до големите 

административни центрове в столицата и генерира допълнителен трафик, който има 

негативно влияние както върху качеството на въздуха, така и върху условията за 

придвижване пеша и с велосипед в центъра. 

 

От друга страна увеличението на моторизацията, включително и на живущите в ЦГЧ, 

води до увеличено търсене на места за паркиране. Към 2017 има издадени около 4000 

винетни стикера за синя зона при налични общо около 5000 паркоместа. Съществена 

част от тези автомобили се ползват като семейни автомобили и не се използват в 

работно време, т.е. заемат паркомясто. Като се вземе предвид и големият дял служебни 

паркоместа, то реалният брой „оборотни“ места за посе тители остава още по-малък и 

обяснява пълната запълняемост на зоните в активните часове на денонощието. 

 

 
общо  свободни служебни инвалидни диплом. такси % служ. % инв. % свободни 

Подзона 1 765 566 164 33 2 0 21% 4,3% 74% 

Подзона 2 1034 920 27 75 3 9 3% 7,3% 89% 

Подзона 3 2210 1940 132 112 22 4 6% 5,1% 88% 

Подзона 4 1423 1003 338 61 18 3 24% 4,3% 70% 

Подзона 5 831 407 370 26 20 8 45% 3,1% 49% 

Подзона 6 742 666 34 38 0 4 5% 5,1% 90% 

Подзона 7 738 681 27 30 0 0 4% 4,1% 92% 

Подзона 8 1385 1235 72 64 0 14 5% 4,6% 89% 

Подзона 9 530 481 13 30 0 6 2% 5,7% 91% 

Подзона 10 640 574 30 20 0 16 5% 3,1% 90% 

Подзона 11 799 731 24 34 6 4 3% 4,3% 91% 

Подзона 12 1060 954 49 53 1 3 5% 5,0% 90% 

Подзона 13 411 361 29 17 4 0 7% 4,1% 88% 

Подзона 14 641 602 11 28 0 0 2% 4,4% 94% 

Подзона 15 637 592 5 40 0 0 1% 6,3% 93% 

Подзона 16 938 747 123 60 0 7 13% 6,4% 80% 

Подзона 17 566 509 30 27 0 0 5% 4,8% 90% 

Подзона 18 519 475 8 22 0 14 2% 4,2% 92% 

Подзона 19 684 651 7 26 0 0 1% 3,8% 95% 

Подзона 20 281 268 2 11 0 0 1% 3,9% 95% 

Подзона 21 1530 1436 35 57 2 0 2% 3,7% 94% 

Подзона 22 709 678 3 19 9 0 0% 2,7% 96% 

 
общо  свободни служебни инвалидни диплом. такси % служ. % инв. % свободни 

Подзона 23 739 691 13 28 0 7 2% 3,8% 94% 

Подзона 24 1401 1332 17 52 0 0 1% 3,7% 95% 

Подзона 25 1529 1459 22 39 0 9 1% 2,6% 95% 

Подзона 26 1197 1122 31 44 0 0 3% 3,7% 94% 

Подзона 27 867 823 7 33 4 0 1% 3,8% 95% 

Подзона 28 1103 1037 29 37 0 0 3% 3,4% 94% 

Подзона 29 65 61 2 2 0 0 3% 3,1% 94% 

Подзона 30 919 858 18 43 0 0 2% 4,7% 93% 

Подзона 31 249 231 12 6 0 0 5% 2,4% 93% 

Подзона 32 934 909 8 12 0 5 1% 1,3% 97% 

Подзона 33 740 690 12 38 0 0 2% 5,1% 93% 

Подзона 34 1382 1339 7 29 0 7 1% 2,1% 97% 

Подзона 35 1431 1366 19 46 0 0 1% 3,2% 95% 

 

В зоните все още няма създадени условия за краткосрочно паркиране на обслужващи 

автомобили, в т. ч. куриерски фирми и доставчици, за товаро-разтоварни дейности, 

което създава затруднения на движението и допълнителен трафик от тези автомобили 

при търсене на места за спиране. 

 

По данни от ЦГМ в границите на синята зона работят около 30 частни и общински, 

обществено достъпни паркинга, които предлагат 1000 паркоместа, а в зелена зона около 

70 паркинга, предлагащи 3000 паркоместа. Режимите на ползване на тези паркинги 

варират, като някои работят изцяло на абонаментен принцип с автоматизиран достъп. 

Трябва да се отбележи, че значителна част от частните паркинги са наземни и 

организирани върху имоти, предвидени за застрояване. Поетапното реализиране на това 

застрояване от една страна ще привлече допълнително движение от и към тези сгради и 

ще редуцира броя обществено достъпни паркоместа.  

 

ЦГМ управлява 14 паркинга с общ капацитет 4 036 места, от които 4 общински буферни 

паркинги при станциите на метрото с 2606 паркоместа. 
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3. Масов градски обществен пътнически транспорт 
 

Придвижването с масовия градски обществен пътнически транспорт в град София е 

един от най-важните елементи от градската култура. За да бъде качествена една 

такава система е необходимо съответствие между транспортно–комуникационната 

мрежа, маршрутната система, разположението и разстоянието между на спирките, 

средната скорост на движение, видът, капацитетът и екологичните показатели на 

подвижния състав, поддържката и обслужването му.  

 

Устойчивата транспортната система изисква спазването на основни акценти на 

европейския съюз а именно - опазване на градската среда, безопасност, икономическа 

ефективност и енергийна ефективност.  

 

Успешното развитие на градската мобилност минава през насърчаване на комбинирано 

използване на различни видове обществен транспорт (трамвай, тролей, автобус, метро 

и влак) с различни видове индивидуален транспорт (автомобил, велосипед, тротинетка, 

ходене пеша) 

 

В последните години се влагат сериозни инвестиции в развитието на метро мрежата. С 

изграждането на новите станции пътникопотокът нараства прогресивно, но общия дял 

в разпределението на пътуванията с градски транспорт намалява. Общото намаление на 

годишния брой превозени пътници с обществен транспорт за периода 2011-2017 г. е 

8,6%. Това потвърждава тенденцията за плавно намаляване на пътуванията с 

обществен градски транспорт, независимо от пускането на метрото. 

 

 
Източник: Анкета на ПУГМ, ГПОД, ЦГМ 

 

Увеличаването на дела на пътуващите с метро не успява да компенсира спада при 

останалите видове градски транспорт, въпреки инвестициите в масовото обновяване 

на превозните средства от наземния транспорт.  

 

Източник: Анкета на ПУГМ, ГПОД, ЦГМ 

 

Маршрутната мрежа на масовия градски транспорт в София има достатъчна плътност, 
но липсата на директна връзка между доста райони заради неизградените звена от ПУМ и 
нуждата да се минава през центъра и свързаните с това прекачвания прави градския 
транспорт относително непривлекателен спрямо личния автомобил. Средната скорост 
на масовия градския транспорт се повишава в отделни отсечки, където се вземат мерки 
за сегрегация и приоритизация. Пример за това е споделеното трасе по бул. 
„Константин Величков“, където закъсненията от графика са сведени до минимум.  
Въпреки това са нужни още усилия, за да може средната скорост на движение да е 
конкурентна на придвижването с автомобил. Необходимо е градският транспорт да 
получи необходимото обособено пространство и приоритизация в съответните 
участъци, където се движи с големи закъснения, част от които са идентифицирани от 
ЦГМ.  

 

Мерки за подобряването на градския транспорт са заложени в приетия през 2019 г. от 
Столичния общински съвет „План за устойчива градска мобилност“. По-важните сред 
тях са: 

•  Въвеждане на приоритетно придвижване на обществения транспорт чрез 

въвеждане на повече бус ленти, както и приоритет на кръстовища. 

•  Създаване и поддържане на актуален транспортен модел за нуждите на планиране 

и управление на градския транспорт. 

•  Развитие на интермодални центрове и улесняване на прекачването от един вид 

транспорт на друг и в рамките на мрежата на обществения транспорт. 
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3.1.  Релсов транспорт 

 

 

 

3.1.1. Метро 

• Метрото  е открито през 1998 г.  

• Към 01.09.2020 г. обслужва 4 метролинии. 

• Подвижният състав е съставен от общо 72 композиции, от които 20 с горно 

захранване (пантограф), всичките на “Метрополитен” ЕАД.  
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Съществуващ метро парк на София към септември 2020 г. 

Марка Брой Година на 

производство 

♿ ❄️ Дял % Вместимост 

пътници 

Siemens Inspiro SF 20 2017-2019 ✅ ✅ 27,8 1125 

81-740.2 / 81-741.2 40 2005-2013 ✅ ✅ 55,6 1125 

81-717.4 / 81-714.4: 12 1989-1990 ✅  16,6  

Източник: Център за градска мобилност. ♿ нископодов, ❄️климатизиран. 

 

• На територията на Столицата съществуват 2 метро депа – Обеля и Земляне.  

• Дължината на маршрутите е: 48 км 

• Средното разстояние между спирките е: 1000 м. 

• Средната експлоатационна скорост е: 38,84 км/ч. 

• Метрото е единствения обществен транспорт с все още растящ дял в модалното 

разпределение. Към 2017 21,8% от пътуванията се полагат с метро като това е 

повишение с 12,1% спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017). 

 

3.1.2. Трамваен транспорт 

• Трамвайният транспорт е открит през 1901 г.  

• Към 01.09.2020 г. се обслужва от 14 линии, от които 11 с междурелсие 1009 мм и 3 с 

междурелсие 1435 мм. 

 
Характеристики на трамвайната мрежа в София 

Маршрутна мрежа трамваен транспорт Към 09.2009 г. Към 09.2020 г. 
Брой линии 15 14 

• От тях с междурелсие 1009 мм 12 11 
• От тях с междурелсие 1435 мм 3 3 

Дължината на линиите (км) 280.62 261,98 
• От тях с междурелсие 1009 мм (км) - 203,34 
• От тях с междурелсие 1435 мм (км) - 58,64 

Средно разстояние между спирките (м) 450 464 

• От тях с междурелсие 1009 мм  (м) - 470 

• От тях с междурелсие 1435 мм  (м) - 440 
Средна експлоатационна скорост (км/ч) 12.7 14 

• От тях с междурелсие 1009 мм  (км/ч) - 13,64 
• От тях с междурелсие 1435 мм  (км/ч) - 15,33 

Източник: “Център за градска мобилност” ЕАД 

 
Предпоставка за осигуряване на безконфликтност и възможност за по-високи скорости 

на трамвайното движение са обособените трасета. В изградената мрежа 32% от 

трасетата са обособени. По-голямата част е с тясно междурелсие 1009 мм, а около 28% 

е с нормално междурелсие 1435 мм. 

 

• Дължината на релсовия път – единичен коловоз (км) е: 262,01 км. От които 92,5 км 

обособени. (35,2%)  

 
Трамвайна мрежа според междурелсието и състоянието 

Дължина на релсовия път Към 09.2006г. Към 09.2020 г. 
Релсов път – единичен коловоз (км) 209 160.7 

• От тях с междурелсие 1009 мм (км) 169 115,5 

• От тях с междурелсие 1435 мм (км) 40 45.2 

• От тях с трирелсие 1009 мм/1435 мм (км) 5.4 5.4 

Източник: “Център за градска мобилност” ЕАД 

 

1009мм срещу 1435мм 

Двете трамвайни междурелсия правят трамвайната система на София уникална. Към 

09.2020г. трамвайната мрежа с междурелсие 1009мм е около 71.8%, а тази с междурелсие 

1435мм около 28.1%. По бул. Константин Величков, бул. Възкресение и част от бул. Овча 

купел има триелсие по което могат да минават трамваи и от двете междурелсия.  

Изградените в София нормалнорелсови трасета са сравнително нови и в по-голямата си 

част са обособени, което дава възможност за движение с по-висока скорост, като това 

е видимо при средната скорост на движение при междурелсие 1435мм - 15,33км и при 

междурелсие 1009мм - 13.64км. 

 

При строителството на трамвайни трасета в европейските градове предимно се 

изграждат с нормално междурелсие, като има редки изключения. Тези изключения 

обикновено се правят при градове с исторически центрове, където се цели запазване на 

историческата архитектура или има участъци с доста тесни габарити, където 

технически е невъзможно да бъде прокарано нормално междурелсие. При строежа на нов 

релсов път между два съседни града или нови квартали е много по-лесно да се направи 

избор на междурелсие. Това се дължи на свободното място и възможността да се 

проектира каквото бъде прието за целесъобразно. Когато става въпрос за 

строителство в гъсто застроени градски части, тогава има много повече ограничения и 

този избор е доста по сложен и изисква задълбочени проучвания. Основни недостатъци 

от наличието на две междурелсия са несъвместимия подвижен състав и 

невъзможността да се осъществят връзки, които биха били много полезни и използвани 

от жителите на София.  За да има напълно функционална и свързана трамвайна система 

трябва да се избере едно междурелсие за територията на цялата община и да се състави 

план за унификация. 
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Към 2017 9,6% от пътуванията се полагат с трамвай, като това е намаление с 3,5 

процентни пункта спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017).  

 

Kъм днешна дата 32,712 км трамвайни трасета са във влошено техническо състояние.  В 

същото време през последните 10 години са ремонтирани 28,275 км трамвайни трасета. 

 

 

 
• Подвижният състав е съставен от общо 275 трамвая, всичките на “Столичен 

Електротранспорт” ЕАД. 

 

Съществуващ трамваен парк на София към септември 2020 г. 

Марка Брой Година на 
производство 

♿ ❄️ Дял % Вместимост 
пътници 

PESA 122 Na SF 38 2013-2020 ✅ ✅ 13,81 202 

T8M - 700IT Inekon 18 2008-2009 ✅  6,54 250 

ČKD Tatra Т6А2 SF 17 1999   6,18 129 

ČKD Tatra Т6А5  40 1995-1996   14,54 128 
Schindler AG Be 4/6 27 1990-1991 ✅  9,81 220 

ČKD Tatra Т6А2 40 1990   14,54 129 
ČKD Tatra Т6B5 37 1988-1989   13,45 120 
T8К - 503 9 1985-1989   3,27 250 
Т8М - 700 8 1985-1989 ✅  2,9 250 

Т6М - 700 22 1985-1989   8 192 

Düwag GT8 6 1960-1969   2,18 270 
ČKD Tatra T4DM 13 1980-1982   4,72 117 

Общо: 275      

Източник: “Център за градска мобилност“ ЕАД. ♿ нископодов, ❄️климатизиран. 

 
• Брой коли на линия в делничен ден: 156 

 

Линии, брой коли и интервали на движение към септември 2020 г. 

Линия Марка Коли на линия делник Интервали делник 
СВ НВ СлВ Н СВ НВ СлВ Н 

ТМ1 PESA 122 Na SF 2 2 2 1 32/33 32/33 32/33 61 
ТМ3 ČKD Tatra Т6А2 SF 6 4 6 2 14/15 22/23 14/15 39/40 

ТМ4 Т6М - 700 9 7 9 3 10/11 13/14 10/11 29/30 

ТМ5 T8M 700IT Inekon 15 11 15 4 4/5 6 4/5 15/16 
ТМ6 Т6М - 700 11 7 11 4 10/11 17 10/11 28/29 
ТМ7 PESA 122 Na SF 17 13 18 4 4/5 6/7 4/5 18/19 
ТМ8 Schindler AG Be 4/6 10 6 10 4 8/9 14/15 8/9 20/21 

ТМ10 ČKD Tatra Т6А2 15 11 15 4 6/7 9/10 6/7 24 
ТМ11 смесено 14 11 14 5 9/10 11/12 9/10 24/25 

ТМ12 Schindler AG Be 4/6 8 6 8 4 11/12 15/16 11/12 23/24 

ТМ18 PESA 122 Na SF 9 6 9 3 7 10/11 7 19/20 
ТМ20 ČKD Tatra Т6B5 16 11 15 4 6/7 9/10 6/7 24/25 

ТМ22 ČKD Tatra Т6А5 22 16 21 6 4/5 7/8 4/5 20/21 

ТМ23 Düwag GT8 2 2 2 - 27 27 27 - 

 Общо: 156 113 155 48  

Източник: Център за градска мобилност. 
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На територията на столицата съществуват 3 действащи трамвайни депа – Красна 

поляна, Банишора и Искър.  

• Депо Красна поляна - с площ 6,4 ха за трамваи с междурелсие 1009 мм.* 

*Има и коловози с междурелсие 1435 мм за временно настаняване на трамваи от 

Депо Искър при ремонти. 

• Депо Банишора - с площ 6,39 ха за трамваи с междурелсие 1009 мм.  

• Депо Искър - с площ 8,66 ха за трамваи с междурелсие 1435 мм.  

През 1999 г. трамвайно депо Клокотница спира да действа като депо и се ползва за 

паркиране на служебните и ремонтните трамваи. Там се очаква да бъде разположен 

бъдещият музей на транспорта в София. 

 

Основните проблеми на трамвайния транспорт на София са остарелият подвижен 

състав, лошото експлоатационно състояние на значителна част от релсовите пътища 

и честият конфликт с автомобилния трафик. Тези фактори съвкупно водят до това, че 

трамвайният транспорт е системата с най-ниска средна скорост измежду мрежите на 

градския транспорт, въпреки че е с най-висок превозен капацитет след метрополитена. 

От изключителна важност за града е трамвайният транспорт да увеличи средната си 

скорост, с което би привлякъл и повече пътници. Следва да се осигури предимство на 

трамваите в кръстовищата, да се обособят трасета там, където са най-големите 

конфликти с автомобилния трафик, и релсовите пътища да бъдат приведени в 

експлоатационно състояние, позволяващо достигане на максималните скорости на 

превозните средства. Обновяването на трамвайния парк трябва да върви заедно с 

обновяването на трамвайните спирки, които на много места липсват или са абсолютно 

недостъпни за хора със затруднено придвижване. 

3.2. Колесен транспорт 

 

 

 

3.2.1. Автобусен транспорт 

Автобусният транспорт е открит през 1935 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 98 линии 

от които 43 градски, 51 крайградски и 4 нощни. 
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Характеристики на градската и крайградската автобусна мрежа в София 

Маршрутна мрежа автобусен транспорт Към 09.2009 г. Към 09.2020 г. 
Брой линии 94 98 

• От тях градски 45 43 

• От тях крайградски 49 51 
• От тях нощни 0 4 

Дължината на линиите (км) 2359,40 2855,76 
- От тях градски (км) 1017,40 1024,77 
- От тях крайградски (км)  1342,0 1680,82 
- От тях нощни (км) 0 169,24 

Средно разстояние между спириките (м) 625 643 
• От тях градски (м) - 530 

• От тях крайградски (м)  - 736 
• От тях нощни (м) - 495 

Средна експлоатационна скорост (км/ч) 19,40 20,48 
• От тях градски (км/ч) - 17,39 
• От тях крайградски (км/ч) - 23,57 

• От тях нощни (км/ч) - 24 
Дължина на автобусната мрежа (км) 1289 1506,8 

 
Подвижният състав е съставен от общо 712 автобуса, от които 621 на “Столичен 

Автотранспорт” ЕАД, 62 на ‘МТК Гроуп” ООД, 15 на “Столичен Електротранспорт” ЕАД и 

14 на “Еридантранс” ООД. 

 

Съществуващ автобусен парк на София към септември 2020 г. 

Марка Брой Година на 
производство 

♿ ❄️ Дял % Размер 

Higer KLQ6125GEV3 15 2019 ✅ ✅ 2,11 12 м 

MAN Lion's City CNG 60 2019 ✅ ✅ 8,47 18 м 

Yutong ZK6126HGA CNG 22 2018 ✅ ✅ 3,08 12 м 

BMC Procity CNG 122 2017-2018 ✅ ✅ 17,13 12 м 

Yutong E12LF 20 2018 ✅ ✅ 2,81 12 м 

Yutong ZK6126HGA 110 2016 ✅ ✅ 15,45 12 м 

Mercedes O560 Intouro Е 5 2015  ✅ 0,70 12 м 

MAN Lion's City CNG 126 2014 ✅ ✅ 17,70 18 м 

Mercedes O560 Intouro М 10 2010-2011  ✅ 1,40 13 м 

Tezeller Tezauto LF 280 1 2010 ✅  0,14 12 м 

Tedom C12G 5 2008 ✅  0,70 12 м 

Mercedes Conecto Lf 35 2008 ✅  4,91 12 м 

BMC Belde 220-SLF 49 2005 ✅  6,88 12 м 

Mercedes O345G Conecto 50 2003   7,02 18 м 

Mercedes O345S Conecto 30 2002   4,21 12 м 

Mercedes O345 3 2000   0,42 12 м 

MAN SG262 28 1999   3,93 12 м 

Mercedes O530 Citaro 6 1998-2001   0,84 18 м 

Mercedes O345G 8 1998   1,12 18 м 

Mercedes O405N 5 1997-1999   0,70 12 м 

Mercedes O405 2 1993-2000   0,28 12 м 

Общо: 712      

Източник: Център за градска мобилност. ♿ нископодов, ❄️климатизиран. 

 
Брой коли на линия в делничен ден: 554 

 

Линии, брой коли и интервали на движение към септември 2020 г. 

Линия Марка Коли на линия 
делник 

Интервали делник 

СВ НВ СлВ Н СВ НВ СлВ Н 
1 Yutong ZK6126HGA 7 5 7 3 13/14 17/18 13/14 26/27 
3 Yutong ZK6126HGA 3 2 2 1 35 75 60 110 

4 Yutong ZK6126HGA 4 2 4 2 20 45 25 45 

5 Yutong ZK6126HGA 6 4 6 2 15 21/22 15 45 
6 Yutong ZK6126HGA 3 2 3 1 20 30 20 60 
7 Yutong ZK6126HGA 1 0 1 1 90 0 90 90 
8 Yutong ZK6126HGA 4 2 4 2 33/34 66 34/35 65 
9 Yutong E12LF 6 5 6 3 10/11 13/14 11 20 

10 Yutong ZK6126HGA 2 2 2 1 35 40 35 65 

11 MAN Lion’ City CNG 16 10 15 5 7/8 12/13 8/9 24/25 

12 BMC Procity CNG 2 1 2 1 35 75 35 75 

14 Yutong ZK6126HGA 5 3 5 2 26/27 46/47 26/27 65 

18 BMC Procity CNG 1 1 1 0 60 60 60 0 

20 BMC Procity CNG 5 3 5 2 20 40 20 55 

21/22 BMC Procity CNG 4 2 4 2 30 55 30 50 

23 BMC Belde 220-SLF 4 2 3 2 23/24 46/47 31 45/46 

24 BMC Procity CNG 2 1 2 0 15 45 15 0 

26 BMC Belde 220-SLF & 
MAN SG262 

9 4 7 3 25 45 20 60 

27 BMC Procity CNG 7 6 7 3 14/15 18/19 14/15 33/34 

28 BMC Belde 220-SLF 2 2 2 0 95 100 100 0 

29 BMC Procity CNG 2 1 2 1 47 94 48 90 

30 BMC Procity CNG 3 2 3 2 26 39 26 38/39 
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Линия Марка Коли на линия 
делник 

Интервали делник 

СВ НВ СлВ Н СВ НВ СлВ Н 
31 BMC Procity CNG 4 3 4 2 15 20/21 15/16 30 

42 Mercedes Conecto Lf 5 4 5 2 16/17 20 16 38 

44 Mercedes O345 Conecto 2 2 2 1 75 75 75 75 

44Б Mercedes O345 Conecto 1 0 1 0 70 0 70 0 

45 Mercedes O345 Conecto 3 2 3 2 19/20 29/30 19/20 25 

47 Mercedes O345 Conecto 2 2 2 1 54 54 54 100 

48 Mercedes O345 Conecto 2 2 2 1 54 54 54 100 

49 Mercedes O345 Conecto 2 2 2 1 54 54 54 100 

54 Mercedes O345 Conecto G 3 2 3 2 21 32/33 22/23 30 

56 Mercedes Conecto 3 2 3 2 25 36 25 34/35 

58 Mercedes O560 Intouro 2 1 2 0 24 54 28 0 

59 Mercedes O345 Conecto 5 3 5 2 15/16 26/27 15/16 40 

60 Mercedes Conecto Lf 5 4 5 3 17/18 22/23 17/18 25/26 

63 Mercedes O560 Intouro 4 4 4 2 20 25 20 35 

64 Yutong ZK6126HGA 8 6 8 4 13/14 18/19 14 26/27 

65 Mercedes O345 Conecto 3 2 3 2 16 23/24 15/16 23/24 

67 Yutong ZK6126HGA 8 6 8 2 10 13/14 10 39/40 

69 Yutong ZK6126HGA CNG 6 4 6 2 20 28/29 20 52/53 

70 Yutong ZK6126HGA CNG 1 1 1 0 160 160 160 0 

72 BMC Procity CNG 17 14 16 5 7 9 7/8 22 

73 Yutong ZK6126HGA 7 6 7 3 12/13 15 13 27/28 

74 Yutong ZK6126HGA 10 7 10 4 7/8 11/12 7/8 16/17 

75 Yutong ZK6126HGA CNG 1 1 1 1 50 50 50 46 

76 MAN Lion’ City CNG 13 10 13 5 9/10 11/12 9/10 23/24 

77 Yutong ZK6126HGA 5 4 5 2 13/14 18 13 30 

78 MAN SG262 6 5 6 3 15 18/19 15/16 29 

79 MAN SG262 6 5 6 3 15 18/19 15/16 29 

81 BMC Procity CNG 4 3 4 3 20 27 20/21 28 

82 Yutong ZK6126HGA 7 5 7 2 13/14 18 13/14 40 

83 MAN Lion’s City CNG 19 14 19 6 8 11/12 8/9 22/23 

Е84 Higer KLQ6125GEV3 5 4 5 2 17/18 22 18/19 40 

85 MAN Lion’ City CNG 5 4 5 2 20 25 20 50 

86 BMC Procity CNG 8 6 8 4 10/11 14/15 11 20 

88 Mercedes O345 Conecto G 14 10 14 5 9/10 11/12 9/10 23/24 

90 BMC Procity CNG 5 4 5 2 22/23 30 24 55 

Линия Марка Коли на линия 
делник 

Интервали делник 

СВ НВ СлВ Н СВ НВ СлВ Н 
93 Mercedes O345 Conecto 1 1 1 0 65 65 65 0 

94 MAN Lion’s City CNG 15 12 15 5 6 7/8 6/7 14/15 

98 Mercedes Conecto Lf 7 5 6 3 17/18 21/22 17/18 38 

100 BMC Belde 220-SLF 5 3 5 2 16 26/27 16 38 

101 BMC Belde 220-SLF 1 1 1 0 40 49 49 0 

102 MAN Lion’s City CNG 16 11 16 5 8/9 12/13 8/9 25/26 

107 Mercedes O345 Conecto 4 3 4 2 17/18 23/24 17/18 35 

108 Mercedes Conecto Lf 6 5 6 3 16/17 20/21 17 29 

111 MAN Lion’s City CNG & 
BMC Procity CNG 

28 19 26 7 6/7 9/10 6/7 23/24 

113 BMC Procity CNG 2 2 2 1 22 23 24 40 

117 BMC Procity CNG 8 6 8 4 15/16 22/23 15/16 45 

118 BMC Procity CNG 2 2 2 2 55 60 60 65 

119 BMC Procity CNG 3 2 3 2 23 39 24 35 

120 MAN Lion’s City CNG 15 10 15 4 6/7 9/10 6/7 21/22 

E123 Higer KLQ6125GEV3 3 3 3 2 25 30 25 35 

150 BMC Belde 220-SLF 4 3 4 2 20 22/23 20 33/34 

E184 Higer KLQ6125GEV3 5 4 5 2 17/18 22 18/19 40 

204 MAN Lion’s City CNG 17 13 17 6 7 9/10 7 18/19 

213 MAN Lion’s City CNG 9 6 9 4 11/12 18 12 24/25 

280 MAN Lion’s City CNG 15 11 14 6 5 7/8 6 13/14 

285 MAN SG262 6 5 6 2 20 25 20 50 

304 Mercedes O345 Conecto G 5 4 5 2 21 27/28 21 50 

305 MAN Lion’s City CNG 8 6 8 3 11/12 18 12/13 32/33 

309 Yutong ZK6126HGA 8 5 8 3 11/12 18/19 12 27/28 

310 MAN Lion’s City CNG 10 8 10 3 8/9 11/12 8/9 22/23 

314 Yutong ZK6126HGA 6 3 5 3 13/14 27 16 24/25 

384 BMC Procity CNG 2 2 2 1 32/33 32/33 32/33 59 

404 Yutong ZK6126HGA & BMC 
Procity CNG 

8 7 8 4 13/14 15/16 13/14 26 

413 MAN Lion’s City CNG 10 8 10 4 13 17 13/14 30 

604 Yutong ZK6126HGA CNG 13 9 13 5 8/9 12/13 9/10 21 

 

На територията на столицата съществуват 3 автобусни гаража – Земляне, Малашевци 

и Дружба. 

Дължината на маршрутите двупосочно: 2855,76 км.  
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• Градски: 1024,77 км. 

• Крайградски: 1680,82 км. 

• Нощни: 169,24 км. 

Дължината на автобусната мрежа: 1506,8 км. 

Средното разстояние между спирките: 643 м. 

• Градски: 530 м.  

• Крайградски: 736 м.  

• Нощни: 495 м. 

Средната експлоатационна скорост: 20,48 км/ч. 

• Градски: 17,39 км/ч 

• Крайградски: 23,57 км/ч 

• Нощни: 24 км/ч. 

 

Автобусният транспорт е с най-сериозно намаляващия дял в модалното разпределение. 

Към 2017 44,4% от пътуванията се полагат с автобус като това е намаление с 5,6% 

спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017). 

 

Основните проблеми на автобусния транспорт в София са ниската скорост на движение, 

породена от интензивния трафик в града, и необходимостта от повече обособени 

участъци за движение. През годините инвестициите в екологичен автобусен транспорт 

са големи и това може да бъде видяно в следващата графика, която показва развитието 

на автобусния парк на общинския оператор Столичен Автотранспорт в последните 10 

години. Важно е да се отбележи, че чрез обновяването на автобусния парк през 

последните години средната възраст е спаднала от 19.6 години на 6.5 години, като 

процентът нископодови автобуси е нараснал от 18.6% на 80%. 

 

 

Общият брой автобуси се е запазил, но вече екологичните, климатизирани и нископодови 

автобуси са над 60% от целия автопарк. При покупката на нови автобуси обаче се 

забелязва тенденция те да са предимно единични автобуси, което води до ограничаване 

на превозния капацитет. Това е възможно да доведе до невъзможност за адекватно 

обслужване на пътникопотоците в най-натоварените периоди. Възможностите за 

развитие на автобусния транспорт са свързани с обособяването на повече бус ленти в 

участъците с концентрация на закъснения и продължаване на политиката на обновяване 

на подвижния състав като се съобразява с необходимия превозен капацитет.  

 

3.2.2. Тролейбусен транспорт 

Тролейбусният транспорт е открит през 1941 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 9 

линии. 

 

Характеристики на тролейбусната мрежа в София 

Маршрутна мрежа тролейбусен транспорт Към 09.2009 г. Към 09.2020 г. 
Брой линии 9 9 

Дължината на линиите (км)  194.48 210,9 

Средно разстояние между спирките (м) 470 447 

Средна експлоатационна скорост (км/ч) 14.4 15,67 

Дължина на тролейбусната мрежа (км) 112 127,3 

Източник: Център за градска мобилност ЕАД 
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Подвижният състав е съставен от общо 118 тролейбуса, всички собственост на 

Столичен Електротранспорт. 

 

Съществуващ тролейбусен парк на София към септември 2020 г. 

Марка Брой Година на 
производство 

♿ ❄️ Дял % Вместимост 
пътници 

Škoda 27Tr Solaris 50 2014 ✅ ✅ 42,37 160 

Škoda 26Tr Solaris 30 2010 ✅ ✅ 25,43 80 

Gräf & Stift GE152 2 1988   1,7 200 

Ikarus 280.92 36 1985-1988   30,5 180 
Общо: 118      

Източник: Център за градска мобилност. ♿ нископодов, ❄️климатизиран. 

 
Брой коли на линия в делничен ден: 95 

 
Линии, брой коли и интервали на движение към септември 2020 г. 

Линия Марка Коли на линия делник Интервали делник 
СВ НВ СлВ Н СВ НВ СлВ Н 

ТБ1 Škoda 27Tr Solaris 16 14 16 5 6/7 7/8 6/7 20 
ТБ2 Škoda 27Tr Solaris 16 12 16 5 6/7 8/9 7 18/19 

ТБ4 Škoda 26Tr Solaris 9 6 9 3 11/12 16/17 11/12 32/33 

ТБ5 Škoda 27Tr Solaris 6 5 6 2 8/9 10/11 8/9 24/25 
ТБ6 Ikarus 280.92 7 4 5 3 10/11 18/19 14/15 22/23 
ТБ7 Ikarus 280.92 11 8 11 5 11/12 16/17 11/12 25 
ТБ8 Škoda 26Tr Solaris 6 6 6 2 16/17 16/17 16/17 44/45 
ТБ9 Škoda 27Tr Solaris 12 9 11 4 6/7 8/9 7/8 17/18 
ТБ11 Škoda 26Tr Solaris 6 4 6 3 13/14 20/21 13/14 25/26 

 
• Дължината на маршрутите е: 210,9 км 

• Дължината на тролейбусната мрежа  е: 127,3 км 

• Средното разстояние между спирките е: 447 м 

• Средната експлоатационна скорост е: 15,67 км/ч 

• Тролейбусният транспорт е с намаляващ дял в модалното разпределение. Към 2017 

24,3% от пътуванията се полагат с тролейбус като това е намаление с 2,5 

процентни пункта спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017) 

 

Основните проблеми на тролейбусния транспорт в София са ниската скорост на 

движение, породена от интензивния трафик в града, недостатъчното обособени 

участъци и стрелките, чието експлоатационно състояние е незадоволително. 

Последните са съществена причина за увеличеното времепътуване, тъй като изискват 

относително бавно преминаване. Предпоставки за привличане на повече пътници са 

увеличаването на средната експлоатационна скорост чрез обособяване на независими 

трасета (бус ленти) и подмяна на съществуващите стрелки с нови автоматични, които 

да позволяват преминаване без съществено намаляване на скоростта.Развитието на 

тролейбусния транспорт е свързано с поетапната замяна на съществуващи автобусни 

линии с тролейбусни. Това може да се случи без изграждане на нова мрежа, нито на зарядни 

станции, както при електробусите, защото съвременните тролейбуси с 

високоефективни батерии имат възможност да се зареждат в движение в частта от 

маршрута, по която има изградена контактна мрежа. Това означава, че съществуващи 

линии могат да бъдат удължени или с изменен маршрут при бъдеща подмяна на подвижния 

състав.  

3.3. Въжени линии 

Първата въжена линия в София е построена през 1956 г. През годините са функционирали 

3 броя въжени линии свързващи София с планината Витоша. По година на откриване те са 

Пътническа въжена линия „Драгалевци – Голи връх“, Кабинкова въжена линия „Княжево – 

Копитото“ и Кабинкова въжена линия „Симеоново – Алеко“  

 
 

ПВЛ "Драгалевци - 

Голи връх" 

КВЛ "Княжево - 

Копитото" 

КВЛ "Симеоново - 

Алеко" 

вид двуместен  

седалков 

четириместен 

кабинков 

шестместен 

кабинков 

закачане Постоянно 

 закачени седалки 

откачащи се 

кабинки 

откачащи се 

кабинки 

участък Драгалевци - 

Заслона 

Заслона - Голи 

връх 

Княжево - 

Копитото 

Симеоново - Алеко 

построен 1956 1968 1962 1983 

дължина 1769,90 м 1800 м 1900 м 6270 м 

долна височина 925 м. н. в. 1370 м. н. в. 744 м. н. в. 718 м. н. в. 

горна височина 1370 м. н. в. 1818 м. н. в. 1348 м. н. в. 1803 м. н. в. 

денивелация 441,20 м 448 м 604 м 1085 м 

капацитет 300 ч/час 600 ч/час 600 ч/час 1500 ч/час 

скорост 1,75 м/сек 1,75 м/сек 3 м/сек 4 м/сек 

пътуване 17 мин 15 мин 11 мин 30 мин 

брой стълбове 28 18 8 60 

състояние спрян - 2017 г. спрян - 2017 г. спрян - 1992 г. работи 

производител "Интрансмаш" 

- София 

"Интрансмаш" - 

София 

"Братя Гирак" "Допелмайер" 

 

Пътническа въжена линия "Драгалевци – Голи връх"  
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Лифт Драгалевци е двуседалков лифт с постоянно закачени седалки и е първият 

построен и пуснат в движение лифт на територията на България. Първата отсечка е 

построена през 1956 г, а втората - през 1968 г.  Общата дължина е 3475 м, от която 1775 

м първата отсечка и 1700 м втората отсечка. Капацитетът е 300 души на час и се 

пътува за 32 мин със скорост на движение 1,75 м/сек. От първата до последната станция 

преодоляната денивелация е 893 м. През 2018 г. e спрян без изгледи да тръгне повече.  

Достъпът до долната станция с МГТ се осъществява чрез автобусни линии 66 и 93, като 

спирката на линия 93 е непосредствено до долната станция, а спирката на 66 на около 

200 м разстояние. 

 

Кабинкова въжена линия "Княжево  - Копитото" 

Лифт Княжево е четириместен кабинков двувъжен лифт с обиколно движение и 

откачващи се кабинки и е първият кабинков лифт в България. Построен е през 1962 г. 

Общата дължина е 1900 м. Капацитетът е 600 души на час и се пътува за 11 мин със 

скорост на движение 3 м/сек. От първата до последната станция преодоляната 

денивелация е 604 м.  През 1992 г. след авария e спрян без изгледи да тръгне повече. 

Достъпът до долната станция с МГТ е много ограничен. Най-близката спирка в кв. 

Княжево за автобусни линии 58, 59 и трамвайни линии 5 и 11 е на 1 км разстояние. До 

крайната спирка на копитото се е стигало с автобусна линия 62, която е изминавала 

участъка от Автогара Овча купел до Копитото за около 35-40 мин. Линията е закрита 

през 2000 г. 

 

Кабинкова въжена линия "Симеоново - Алеко"  

Лифт Симеоново е шестместен кабинков едновъжен лифт с обиколно движение и 

откачващи се кабинки и е единствената функционираща въжена линия към днешна дата, 

осъществяваща достъп до планината Витоша. Построена е през 1983 г. за световните 

студентски зимни игри „Универсиада'83”. Общата дължина е 6270 м. Капацитетът е 1500 

души на час и се пътува за 30 мин със скорост на движение 4 м/сек. От първата до 

последната станция преодоляната денивелация е 1076 м.  Достъпът до долната станция 

с МГТ се осъществява чрез автобусни линии 122 и Е123. При построяването на горната 

станция автобусите, които са се движили до Алеко, са изместени с 800 м по-надолу 

срещу хотел Морени. Сега до там се стига с автобусна линия 66, която изминава 

участъка от метростанция Витоша до хотел Морени за 50 мин. 

 

 

 

Към момента единствено Симеоновският лифт е в експлоатация, макар и с (чести) 

спирания. Поради това достъпът до планината на гражданите и гостите на столицата 

се осъществява предимно от 2 крайградски автобусни линии и личен транспорт. Въпреки 

административните ограничения, в почивни дни се получава голямо натрупване на лични 

автомобили, а нерегламентираното паркиране поради липсата на паркинги затруднява 

придвижването на автобусите и води до замърсяване на околната среда. За столицата е 

важно да се възстановят въжените линии, за да се предостави на гражданите лесен и 

екологичен достъп до планината. 
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3.4. Масов извънградски обществен пътнически транспорт7 

3.4.1. Железопътен транспорт 

София е най-важният за страната железопътен възел и се намира на коридор „Ориент/ 

Източно-Средиземноморски". Железопътният транспорт на столицата е в 4 

направления – към турската граница през Пловдив чрез Първа главна железопътна линия, 

към Варна, през подбалканските котловини към черноморските пристанища и към Гърция, 

Македония и Сърбия. Жп линията Нови Искър – Мездра е част от 7-ма главна линия за 

Северна България и Румъния с постоянен интензивен трафик. Железопътната 

инфраструктурата на възела при град София включва гари, междугария, депа, бази, 

индустриални клонове и разтоварища. 

 

• Спирка Искърско шосе от пускането си през 2015 г. отчита сериозно увеличение на 

пътникопотока през нея, като увеличението от 2017 г. до 2019 г. е над 167%! 

• Общ брой гари и спирки в рамките на Столична община: 28  

a. гари: 16 

b. спирки: 12 

 

По данни на Отдел КСППД, Дирекция "Финанси" в БДЖ най-натоварените гари и спирки са:  

гара / спирка 2016 2019 

прист. замин. общо прист. замин. общо 

гара София 2,441,210 2,022,834 4,464,044 2,388,925 2,081,353 4,470,278 

гара Искър 149,943 116,639 266,582 133,145 104,963 238,108 

гара Горна баня 136,899 109,468 246,367 115,191 90,292 205,483 

гара Зах. Фабрика 138,274 108,324 246,598 89,802 96,566 186,368 

гара София Север 47,284 92,555 139,839 37,287 119,478 156,765 

гара Подуяне 44,001 120,367 164,368 45,376 101,771 147,147 

сп. Искърско шосе 11,100 38,501 49,601 57,183 75,450 132,633 

 

Интермодалност 

Възможността за извършване на прекачванията между различните видове транспорт е 

много важна част от транспортната система на града. Възможността за лесно и бързо 

прекачване от железопътен към друг вид транспорт обуславя възможностите за 

развитие на жп мрежата като градска железница. В София има точки, където 

сравнително бързо и удобно става прекачване от един вид транспорт на друг.   

 

 

 
7 Под „масов извънградски обществен пътнически транспорт“ тук се има предвид обществен транспорт отвъд границите на Столична 
община и не е опериран от ЦГМ. Генерално това са пътувания с дължина над 50 км в посока. 

Връзка с метро 

Връзка с метро има на 1 гара и 1 спирка - Централна гара и спирка Искърско шосе. В 

момента спирка Горна баня предстои да се пусне в експлоатация, с което общо 

интермодалните връзки жп-метро ще бъдат три. Спирка Горна баня ще прави връзка 

между жп трасето в направление Перник – София  и метродиаметър 3.  

Нова спирка Обеля се очаква да бъде изградена за връзка с бъдещата метростанция 

Модерно предградие. 

 

Връзка с трамваен транспорт 

Връзка с трамваен транспорт има на 6 гари и 1 спирка: гара Искър, спирка Искърско шосе, 

гара Подуяне, Централна гара, гара Захарна фабрика, гара София Север, гара Илиянци.  

 

Връзка с автобусен транспорт 

Връзка с автобусен транспорт има до голяма част от жп гарите и спирките. Гарите 

Владая, Илиянци и Кремиковци нямат връзка с обществен транспорт. Спирки Връбница и 

Надежда са доста отдалечени от най-близките спирки, като двете са предвидени за 

бъдещо обновяване.  
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Железопътен възел София е най-големият железопътен транспортен център в 

страната и включва гари, междугария, депа, бази, индустриални клонове и разтоварища. 

Данните показват, че използването на жп транспорт за вътрешноградски или 

околоградски пътувания в София е незначително. Основната линия, която се радва на по-

голям интерес, е тази до Перник, макар и да е с ограничен превозен капацитет. Липсата 

на съвместна тарифна политика, стимулираща интермодално пътуване, и неудобните и 

непривлекателни железопътни гари и спирки отблъскват потенциалните пътници и те 

избират друг начин на придвижване.  

 

Железопътният транспорт има огромен потенциал за превоз на пътници при условие, че 

се направи привлекателен, функционален и с добри връзки с градския транспорт. Гарите 

също са от ключово значение, но с изключение на Централна гара те не се използват 

оптимално заради липсата на интеграция с масовия градски транспорт и довеждащи 

велосипедни трасета, както и лошото състояние на пешеходната инфраструктура 

около тях. Този потенциал се очаква да се увеличи, когато Националната компания за 

железопътна инфраструктура (НКЖИ) реализира проектите за развитие на жп възел 

София, както и модернизациите на участъците от линии №1, №2, №3, №5, №6, попадащи 

във функционалния ареал на София. Тези инвестиции ще доведат до чувствително 

увеличаване на скоростта и капацитета на превозите, което би привлякло повече 

пътници. Важно условие обаче остава добрата интеграция на жп транспорта с 

градските транспортни мрежи – МОПТ, велосипедни трасета, споделени превозни 

средства и пешеходна инфраструктура. Столична община също така би могла да развие 

собствена транспортна услуга, интегрирана с тази на МОПТ, чрез железниците. Повече 

информация за този тип проекти е налична в част “Транспортни проекти с регионално и 

национално значение”. 

 

3.4.2. Автобусен транспорт 

На територията на София функционират 5 автогари, обслужващи междуградски и 

крайградски пътнически превози. 

• Централна автогара: Обслужва всички направления. 

• Автогара Сердика: Обслужва основно международни превози, както и някои 

вътрешни направления, между които Перник, Благоевград и Кулата 

• Автогара Подуяне: входящите и изходящи курсове по бул. “Ботевградско шосе”. 

Автобусите, тръгващи от там, са с направление юг (Елин Пелин, Ботевград, 

Правец, Тетевен, Горна Малина, Етрополе, Копривщица, Ихтиман, Долно Камарци). 

• Автогара Юг:  Обслужва Самоков, Сливница и Божурище 

• Автогара Запад: входящите и изходящи курсове по бул. “Цар Борис III”. Автобусите, 

тръгващи от там, са с направление югозапад (Перник, Кюстендил, Благоевград, 

Дупница, Сандански, Петрич, Банско, Разлог, Гоце Делчев) 

• От автоспирките при метростанции Сливница и Обеля има автобусно обслужване 

към Перник, Костинброд и Петърч. 

• От автостанция Север има автобусно обслужване към Сливница и Своге. 

 

Местоположението на автогарите и регулиране на маршрутите в рамките на града 

влияят върху трафика, чистотата на въздуха и шума. Предвиденото в ОУП на гр. София 

изместване и отпадане на автогари е с оглед най-доброто им функциониране и избягване 

на излишно натоварване на мрежата. 
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3.4.3. Въздушен транспорт 

Въздушният транспорт в София се обслужва от най-голямото летище в страната с 

редовни и сезонни пътнически полети до 70 дестинации в Европа и Близкия изток от над 

30 авиокомпании. 

От центъра на града до Летище София се стига за около 18 мин. с обществен транспорт. 

Най-бързата връзка е с Линия 4 на Столичното метро, която свързва центъра на града с 

Летище София и осигурява пряка транспортна връзка на летището до големите 

жилищни комплекси в непосредствена близост - „Дружба“ и „Младост“, както и до по-

отдалечените такива в западна посока – ж.к. „Западен парк“ и „Люлин“. До летище София 

се движат и три автобусни линии - 84, 184 и 384. 

 

Връзката с жп транспорт се осъществява на метростанции Искърско шосе и Централна 

гара. До централна гара се стига с прекачване от линия 4 на линия 2 на метростанция 

„Сердика", за по-малко от половин час се достига от летището до Централна автогара - 

София и Централна жп гара. Връзка с железопътния транспорт е възможна и чрез 

отстоящата на две метроспирки от Летище София метростанция „Искърско шосе“. На 

едноименната жп спирка се прави връзка с влаковете по направленията София – Пловдив 

и София - Карлово  

 

Летище София обслужва все повече пътници, като броят им нараства от 3 504 326 

човека през 2013 до 7 107 096 през 2019. Най-сериозният скок с над 30% от 2016 и 2017 

идва с навлизането на нискотарифните авиокомпании. След януари 2020 се наблюдава 

осезаемо намаление в броя на пътници и самолетодвижения в следствие на извънредното 

положение, но не се очаква този тренд да се запази в дългосрочен план. 

 

   

 

 

Брой пътници 

Месец 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Януари 265127 281772 291169 328056 468968 499688 527470 558601 

Февуари 237741 251772 270662 313751 456212 473242 497999 541636 

Март 273945 292797 304995 339075 515857 556088 572349 269419 

Април 277207 305944 325790 367696 564076 606933 598140 34403 

Май 316979 349221 352336 410198 559542 619086 635195 78208 

Юни 308498 349705 368440 415559 570536 626156 631808 143336 

Юли 332520 363158 393312 458343 612606 656618 663738 249831 

Август 338482 378782 418846 462879 615544 660454 674443 289437 

Септември 326824 359525 400115 504017 603348 647776 622615 259084 

Октомври 297775 320117 357978 477322 573722 610195 595352 236053 

Ноември 251792 263524 289874 431470 460377 485420 522025 125061 

Декември 277436 291804 315466 472021 489258 520384 565962 152777 

Общо: 3504326 3808121 4088983 4980387 6490046 6962040 7107096 2937846 

Източник: Летище София. 

 

Самолетодвижения 

Месец 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Януари 3157 3208 3341 3629 4529 4493 4658 4858 

Февруари 2830 2977 3052 3416 4184 4122 4254 4589 

Март 3191 3243 3441 3711 4663 4781 4915 3389 

Април 3364 3448 3654 4082 4761 5274 5001 1083 

Май 3562 3816 3824 4448 5043 5637 5450 1486 

Юни 3552 3814 3905 4509 5103 5404 5482 2384 

Юли 3740 3740 4173 4748 5222 5647 5768 3455 

Август 3660 3892 4233 4636 5260 5580 5730 3483 

Септември 3618 3760 4144 4980 5318 5497 5532 3324 

Октомври 3643 3810 3844 4774 5011 5348 5290 3173 

Ноември 3104 3112 3326 4338 4193 4440 4596 2269 

Декември 3105 3139 3479 4558 4386 4548 4695 2461 

Общо: 40526 41959 44416 51829 57673 60771 61371 35954 

Източник: Летище София. 

 

От 2020 г. летището е отдадено на концесия, като основен акцент в стратегията за 

развитие са 4-те фази на неговото развитие в следващите години. Всяка една от тях 

включва прогнозното увеличаване на пътниците, както и поетапното надграждане на 
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съществуващия терминал 2 и по-нататъшното изграждане на изцяло нов терминал 3, 

който да може да обслужва очаквания увеличен брой пътници. 

 

3.5. Споделен транспорт 

3.5.1. Таксиметров транспорт 

Към октомври 2020г. таксиметровият транспорт в София разполага  с 6285 броя 

лицензирани таксита, като това е приблизително колкото стойността от 2014 г. 

когато бройката е била 6399. Големите таксиметрови компании с над 100 лицензирани 

таксита в автопарка си са общо 11. Информацията относно броят превозени пътници с 

таксита е твърде ограничена, но на база проучвания на мобилността таксиметровия 

транспорт обслужва под 1% от пътуванията в сутрешните пикови часове. Общо 

таксиметровите стоянки в града са 64 броя. 19 от тях са разположени в ЦГЧ, като 

преобладаващо са разположени в южната част. 

 

 

 

3.5.2. Споделени автомобили и мотопеди 

Услугата „споделен автомобил“ е относително нова за София, като за пръв път 

стартира в края на 2017. Към момента на пазара има една българска компания (Spark), 

предлагаща единствено електрически автомобили. На разположение са около 350 

автомобила, които могат да се наемат чрез мобилно приложение както почасово, така и 

за цял ден. Зоните за отдаване засега покриват ЦГЧ и основно южните жилищни квартали 

на града, като на север наемането и отдаването са възможни единствено в малки зони в 

кв. Хаджи Димитър и кв. Надежда. Компанията е заявила намерение да увеличи автопарка 

на 800-1100 автомобила през 2021. 

 
8 Индивидуални електрически превозни средства 

От 2019 е налична и услугата „споделен мотопед“, като на пазара има една компания 

(shareascoot), която предлага общо 60 мотопеда – 30 бензинови и 30 електрически. 

Условията на наем са сходни като при превозните средства - могат да се наемат както 

почасово, така и целодневно. Зоните за наемане и отдаване също до голяма степен се 

припокриват с тези за споделени автомобили, като основно са покрити ЦГЧ и южните 

жилищни квартали. 

 

3.5.3. Споделени велосипеди и ИЕПС8 

През 2018 за пръв път в София навлязоха услуги за споделени електрически тротинетки. 

Столична община успя относително бързо да регламентира места за тяхното наемане и 

паркиране, основно чрез отделяне на паркоместа от синя и зелена зона. В момента има 

около 150 реализирани стоянки, които са подходящи за всякакъв тип двуколесни ППС.  Към 

момента на пазара на този вид услуги има четири частни компании – три предлагащи ел. 

тротинетки и една предлагаща обикновени велосипеди за краткосрочен наем. Всяка от 

трите компании Brum, Hobo и Lime разполагат с около 200-250 ел. тротинетки за наем, 

локализирани основно в ЦГЧ и част от кварталите по южната ѝ периферия. Nula Bike 

предлага споделени велосипеди, като компанията стартира в началото на 2020 г. с 15 

реновирани велосипеда втора ръка.  

 

Данните от операторите на електрически тротинетки сочат, че услугата има над 40 

000 потребители в София. При една от компаниите средното разстояние за пътуване е 

малко повече от 1 км, а средната продължителност е между 6 и 8 минути. Това са по-

скоро пешеходни разстояния, които при други условия вероятно биха били покрити пеша, 

особено имайки предвид концентрацията на услугата в ЦГЧ. Друга компания, която 

разчита на абонаментно ползване, регистрира значително по-дълги пътувания от около 

13 минути, което е по-близо до типичните велосипедни пътувания.  

 

4. Товарен транспорт 

4.1. Товарни превози 

Товарните превози на територията на СО се осъществяват с трите основни вида 

транспорт – автомобилен, железопътен и въздушен.  

 

Според данните от НСИ за периода 2014-2019  обемът на обработените товари с 

автомобилен транспорт средно е 22 207 хил. т при 1 743 млн. ткм извършена 

транспортна работа. В последните две години се забелязва значително намаляване на 
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обемите, като през 2019 обемите са двойно по-малки, отколкото през 2017. Няма данни за 

транзитните товарни превози, но се допуска, че преобладаващата част от транзитния 

поток обхожда София по ССТ и СОП. 

 

 Натовaрени Разтоварени 

 хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм 

2014 12 040 768 12 469 776 

2015 14 876 977 13 624 917 

2016 11 667 896 10 546 897 

2017 13 769 1 124 13 741 1 332 

2018 9 513 838 8 262 824 

2019 6 368 553 6 372 557 

Таблица 2 Обслужени от автомобилен транспорт товари на територията на СО 

 

Железопътният транспорт обслужва значително по-малък обем товари спрямо 

автомобилния. Средният обем обслужени товари за периода 2016-2019 е едва 452 хил. т. 

По данни от НКЖИ за 2016 извършената транспортна работа се равнява на малко под 180 

млн. ткм. Най-интензивно използваните участъци за товарни превози са Илиянци - 

Столник и София – Казичене. 

 

 Внос Износ Общо 

 хил. т хил. т хил. т 

2016 201 167 369 

2017 191 346 537 

2018 165 327 492 

2019 107 301 409 

Таблица 3 Обслужени от железница товари на територията на СО 

 

Летище София обслужва все повече товари, като обемът им нараства от 17 хил. т през 

2014 до 24 хил. т през 2019. След януари 2020 се наблюдава осезаемо намаление в обема 

товари в следствие на извънредното положение, но не се очаква този тренд да се запази 

в дългосрочен план. 

 

Като глобална тенденция следва да се отбележат високият ръст и масовата 

ориентация към транспортирането и консолидирането на товарите под формата на 

контейнери. В София край гара Яна през 2011 г. е открит мултифункционален 

интермодален терминал с голям капацитет на складиране и с функции на вътрешно 

контейнерно-железопътно пристанище и комодален буферен център за претоварване 

от шосе на железница, който обаче не осъществява редовна дейност. Съществува идея 

за изграждане на концесия на интермодален терминал в икономическа зона „Божурище“. В 

процес на реализация (фаза на проектиране, с осигурено финансиране на 

строителството) е частна инициатива за изграждане на интермодален терминал Волуяк 

(в непосредствена близост до гара Волуяк). Няколко по-големи спедиторски фирми 

разполагат с жп коловози в техните бази. Въпреки това, в сравнение с дела на шосейния 

транспорт, използването на железопътния транспорт за превоз на стоки остава 

ограничено. 

 

Към момента на територията на Столична община няма действащ интермодален 

терминал с функция на транспортно-логистичен център от  регионален/ национален 

мащаб. Предвид факторите на градската среда, определящи локацията на подобно 

съоръжение, и тежкотоварния трафик, който се очаква то да генерира, най-

подходящата локация за него следва да се търси извън рамките на Околовръстния път, 

но в достатъчна близост до големия град и до основните магистрални и железопътни 

направления в посока вътрешността на страната. 

 

4.2. Логистични центрове 

Част от по-централно разположените производствено-складови зони в град София 

престанаха да функционират като такива, като на тяхно място се появиха нови 

жилищни (НПЗ „Червена звезда”-Дианабад) и бизнес зони (НПЗ „Изток-Къро”). В процес на 

преструктуриране и изграждане на нови многофункционални зони са НПЗ „Хладилника 

Витоша”, НПЗ „Средец” и др. Престана да функционира МК „Кремиковци”, макар бъдещето 

на неговата територия да е все още неясно. Новите складово-производствени и 

логистични функции се разполагат извън компактния град: 

• в югоизточна посока около Казичене – Кривина и в по-далечно направление Елин 

Пелин – Равно поле; 

• в северозападна посока около Волуяк – Божурище и в по-далечно направление 

Костинброд – Сливница. 

 

Основен логистичен хъб в рамките на гр. София се развива в НПЗ „Искър Север” и НПЗ 

„Слатина Север” в близост до Летище София. Освен тези по-големи средоточия, на 

територията на град София все още функционират много дисперсно разположени 

складови бази, борси за строителни материали, зеленчукови борси, цветна борса и др., 

които трябва да намерят своето оптимално място за развитие в периферията на града 

с оглед товарния трафик, който генерират. 
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Карта на логистичните центрове в СО (източник: ПУГМ) 

 

4.3. Градска логистика 

Към настоящия момент Столична община не разполага с цялостна стратегия за градска 

логистика. В рамките на градското транспортно планиране товарните превози не са 

задълбочено разглеждани, а логистичните изисквания на частните компании не са  

обхванати в достатъчна степен. 

 

Проблемите и предизвикателствата, произтичащи от логистичните операции на 

територията на града, включват: влошаване на условията на трафика, конфликти с 

други превозни средства и пешеходци, комплексността на градските товарни превози и 

на моделите на товарен транспорт, затруднено сътрудничество поради 

противоположни в някои случаи интереси, нисък контрол при съблюдаване на спазване на 

законодателството, недостатъчно оптимално използване на превозните средства. 

 

Необходима е подходяща транспортна инфраструктура и регламентиране на места за 

спиране за извършване на товаро-разтоварните дейности. Това е и причината за 

честото нарушаване на движението на използващите уличната мрежа при извършване 

на доставките. Липсата на пространства за товаро-разтоварни дейности влошава 

ефективността, удължава времето за доставки и пропътуваното разстояние и води до 

генериране на допълнителни количества вредни емисии. Неправилното паркиране или 

направо спирането на движението, когато място за паркиране не е налично, водят до 

задръствания и увеличаване на времето за пътуване на останалите участници в 

движението. 

 

Един от основните проблеми, които самите логистични компании посочват, е 

невъзможността за скоростно придвижване между различните части на София, дължаща 

се на недоизградената улична мрежа и липса на високоскоростни пътни артерии. За 

логистичните компании в близост до летище София проектите от ключово значение са 

изграждането на източната тангента и връзка от НПЗ Искър-Север до Околовръстния 

път при Казичене, връзка с бул. „Цариградско шосе“, връзки до “Люлин”, “Бояна” и 

“Манастирски ливади”. 

 

От страна на логистичните фирми е констатирана липсата на жп връзки с конкретните 

ползватели, т.е. в повечето случаи не са изградени последните отсечки от няколко 

километра завършваща жп инфраструктура, която да позволява на железницата да влезе 

директно в складовите бази. Освен това към настоящия момент бизнесът не използва 

жп транспорта и заради ниската скорост, незадоволителното ниво на услугите на 

превозвачите и несигурността, свързана с възникването на прекъсвания в движението и 

инциденти и неспазването на договорения график за превозната услуга. 

 

5. Управление на транспортните системи и 

безопасност 

5.1. Система за интелигентно управление на трафика 

Системата за управление на трафика е изградена в периода 2015-2017 г., като поетапно 

през този период бива подменено активното оборудване за светлинно регулиране на 200 

кръстовища. Новоинсталираното оборудване позволява работата на всяко отделно 
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кръстовище в режим на „адаптивно управление“ – управление, при което 

продължителността на зеления и червения сигнал за всяко едно направление, зависят и 

биват променяни в реално време (автоматично от контролера на СУ), на базата на данни 

в реално време, относно транспортните потоци и съответните натоварвания на 

различните направления. 

 

В рамките на проекта за изграждане на „Система за управление на трафика“, е 

модернизиран и „Център за управление на трафика“, като е закупен и инсталиран 

софтуер за централно управление, който надгражда функционалностите на всяко едно 

кръстовище. По този начин се създава възможност както за дистанционна диагностика 

и следене на работата на всяка една светофарна уредба, така и за дистанционното 

управление на всяка една СУ и/или група от тях. Системата дава възможност за 

извършване на анализи на транспортните потоци и тяхната промяна в зависимост от 

часовия диапазон на денонощието, празнични дни, почивни дни и т.н. 

 

Към системата има изградено и видеонаблюдение на всяко едно от по-горе описаните 

кръстовища, което дава възможност за постоянно наблюдение на транспортните 

потоци, следене за инциденти, кризисни ситуации, нарушители и т.н. 

Видеонаблюдението е изпълнено посредством 1 или 2 камери на всяко кръстовище, които 

имат възможност за въртене на 3600. 

 

Архитектурата на системата е от отворен тип, използвайки отворен и безплатен 

протокол за комуникация, като по този начин се гарантира възможността за бъдещо 

надграждане с допълнителни модули, свързани с контрола по спазване на правилата за 

движение по пътищата, управление на „Знаци с променливо съдържание“, управление и 

подаване на информация в реално време за пътната обстановка, метрологичната 

обстановка, пътни инциденти и засичането им автоматично, чрез видео обработка на 

наличните видео сигнали. 

 

Предвижда се надграждане на системата за управление на трафика със следните модули: 

• Модул за управление на „Знаци с променливо съдържание“ – необходимо е 

изграждането на информационни терминали чрез използването на “VMS” на 

основните пътни артерии в града, което ще подобри както управлението и 

насочването на транспортните потоци, така и безопасността на движение в 

града. 

• Модул за получаване, обработка и управление на данни за метрологичната 

обстановка – модул, който ще даде възможност както за навременното 

информиране на водачите за проблемни пътни участъци, пътни инциденти и други 

форсмажорни обстоятелства, така и за автоматични промени в работата на 

системата за управление на трафика на базата на получавани данни за 

метрологичната обстановка; 

• Модул за автоматично засичане на пътни инциденти – модул, който ще даде 

възможност за подобряване на пътната безопасност, намаляване на времето за 

реакция при пътно транспортни инциденти, както и за автоматична промяна в 

работата на системата при засичането на пътни инциденти.  

 

Допълнително оборудване по цялата дължина на основните булеварди с цел следене на 

параметрите на трафика по цялата дължина на булевардите, а не само в района на 

кръстовищата, регулирани със светофарни уредби ще позволи промяна в работата на 

светофарните уредби в района на основните булеварди на базата на данни в реално време 

за интензивността, скоростта и т.н. на транспортните потоци по цялото 

протежение на булеварда. Изисква инсталацията на индуктивни рамки по цялата дължина 

на булевардите и присъединяването им към системата. 

 

Важно е данните, събирани от автоматичните преброители – индукционни рамки и 

камери – да бъде обобщавана по периоди и съхранявана. Това ще даде възможност да се 

проследяват промените в интензивността и разпределението на автомобилните 

потоци за по-големи периоди от време. Тези данни ще послужат и за изграждане и 

поддръжка на мултимодален транспортен макромодел на общината, който ще намери 

множество приложения – планиране на бъдещото развитие на цели зони от града и 

обслужващата ги инфраструктура, оптимизиране на съществуващата 

инфраструктура, индиректно изчисление на броя пътувания, пропътуваните километри 

и количеството емисии от транспорта и др. 

 

5.2. Пътна безопасност 

След осигуряването на по-висока степен на мобилност на населението, безопасността 

на придвижване постепенно се превръща в основен приоритет на обществото. 

Постепенно натам се насочват и усилията на общинската администрация като в 

последните години постепенно се обезопасяват най-приоритетните зони и ситуации, а 

именно: 

• Районите на всички учебни и детски заведения са обезопасени, чрез изграждането 

на физически ограничители на скоростта на движение на ППС, както и чрез 

физическо ограничаване на паркирането по тротоарите.  

• Изградено е допълнително осветление на над 400 пешеходни пътеки, а вече над 

30% от всички пешеходни пресичания в града са обезопасени с физически 

ограничители на скоростта 
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• Променени са изискванията към проектите за пешеходните пресичания относно 

обособяване на „защитни острови“ в средата на пътното платно 

• Променена е работата на светофарните уредби на над 50 кръстовища в града, 

като са отделени конфликтните леви завой в отделни фази, ефективно 

ограничаващо възможността за грешка или неспазване на правилата за движение 

• Разработена е интеграция между системите на за видеонаблюдение на СО и МВР, 

позволяваща ефективен контрол по спазването на правилата за движение по 

пътищата 

• През 2020 за пръв път започнаха да се осигуряват с физически мерки пешеходни 

пътеки и кръстовища срещу неправомерно паркиране в зоната на видимостта, 

като се очаква тази практика да разшири приложението си 

 

В допълнение през 2020 е създадено звено занимаващо се с пътната безопасност в града, 

което анализира възникналите ПТП на територията на СО (съгласно информация от СДВР 

и службите на СО) и прави предложения за обезопасяване. 

 

Трябва да се отбележи, че общият брой ПТП с щети е намалял значително от 15 963 през 

2013 на 11 121 през 2019 на територията на СО. Въпреки това броят на загиналите е 

значително завишен, което сочи, че най-тежките ПТП се учестяват вместо да 

намаляват. Тези две противоречащи си тенденции сочат, че са необходими дори повече 

усилия от страна на общинската администрация за ограничаване на травматизма по 

улиците. 

 

 

 
 

 
 

Особено притеснителна е тенденцията придвижването да става все по-опасно за 

пешеходците, като за периода 2014-2019 те представляват средно 53,8% от загиналите 

и 36,5% от ранените при ПТП в СО. През 2017, макар и общият брой загинали по улиците 

да е 37 при средно 54,2 за периода, пешеходците в статистиката са 25 при средно 28,8 за 

периода, което представлява 67,6% от всички загинали. 

 

Относно придвижванията с лични ППС особено голям е рискът при мотоциклетистите, 

които полагат едва 1% от всички пътувания с лични превозни средства, но средно за 

периода 2014-2019 са 31% от загиналите. При велосипедистите това съотношение е 6% 

от пътуванията с лично ППС към 6% от загиналите, а при водачите на леки автомобили 

е 93% от пътуванията към 56% от загиналите. 
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За периода 2014-2019 на територията на СО 97% са загинали при ПТП в рамките на 

населено място, 98,6% са ранените в рамките на населено място. ГДНП не предоставя 

детайлна информация за ПТП спрямо локацията им, което прави невъзможен анализа на 

опасните места и ситуации и навременното и адекватното им адресиране. На база на 

националната статистика за последните 6 години при 96,3% причина за ПТП със 

загинали и ранени са неправилни действия на водачите. Водещите нарушения са 

превишената и несъобразена скорост (32,8%), отнемане на друго предимство (16,3%) и 

отнемане на предимство на пешеходец (14%). На база на тази информация успокояването 

на движението и обезопасяването на кръстовищата следва да са основни приоритети в 

урбанизираните територии. 

 

 

 

 

 

 

Необходим е консистентен подход при програмирането на пешеходните и 

велосипедните фази на светофарните уредби. Все още се прилагат решения от типа 

„зелено по заявка“ за пешеходни пресичания на стандартни четириклонни и триклонни 

кръстовища, което е практика, увеличаваща рисковете от ПТП с пешеходци. Бутоните 

за заявка следва да се прилагат единствено на кръстовища, където се пресичат 

единствено пешеходен с автомобилен поток (например при трамвайните спирки по бул. 

“Цар Борис III”) и интензивността на пешеходното движение е ниска. Част от СУ са 

програмирани с водещо зелено за велосипедисти и пешеходци, но това не е универсално 

решение и води до объркване и неразбиране у участниците в движението, което отново е 

фактор, увеличаващ риска от ПТП. Прилагането на универсална концепция за 

програмиране на пешеходни и велосипедни светофари (например мин. 1 секунда водеща 

зелена светлина) би повишила вниманието на водачите към уязвимите участници в 

движението и би намалило риска при конфликтни ситуации (например десен завой със 

зелена фаза за пешеходци). 

 

6. Транспортни проекти с регионално и национално 

значение 

6.1. Обща характеристика 

През територията на Столична община преминават три от паневропейските 

транспортни коридори: 

• №4, свързващ Германия, Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния, България, 

Гърция, Турция; този коридор до голяма степен съвпада с Ориент/ Източно-

Средиземноморски коридор от Трансевропейската транспортна мрежа (ТТМ), част 

от кохезионната политика на ЕС 

• №8, свързващ Албания, Македония и България 
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• №10, свързващ Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия, Македония, България, Гърция 

и достигащ до Черно и Средиземно море. 

 

София е основен възел в сърцето на Балканския полуостров, разпределящ двата лъча на 

коридора Ориент/Източно-Средиземноморски (ОИС) от Трансевропейската транспортна 

мрежа. Западното разклонение свързва Гърция и средиземноморските ѝ пристанища 

Солун, Пирея, Игуменица и Патра. Източното разклонение стига до пристанището в 

Бургас и границата с Турция. Според целите, поставени в работния план за ОИС през 2014 

на европейско ниво до 2030 година коридорът трябва да е напълно функциониращ за 

всички видове транспорт, като са идентифицирани инвестиции за 89 млрд. €9. По-

голямата част от отсечките от коридора, които не отговарят на целите на плана се 

намират в южната му част, т.е. на Балканския полуостров. По-голямата част от 

инвестициите са насочени към железопътния транспорт, като над 80% от средствата 

от Механизма за свързване на Европа са заделени за този вид транспорт. 

 

 
9 https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2020-corridor-d_orient_east_metadata_0.pdf 

 

Планираните коридори от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) на Балканския 

полуостров10 

 

6.2. Национална транспортна стратегия 

Националната транспортна стратегия поставя три основни стратегически цели за 

развитието на транспортния сектор в страната: 

10 https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2020-corridor-d_orient_east_metadata_0.pdf
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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• Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния 

сектор 

• Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна) 

• Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор  

 

Tези стратегически цели са разделени на 9 приоритетни насоки, от които са изведени 

общо 32 конкретни цели. На база на конкретните цели са определени мерки и проекти, 

насочени към постигането им.  

 

От мерките, заложени в стратегията, са идентифицирани 20, които потенциално могат 

да имат пряко въздействие върху развитието на транспорта и мобилността на 

живущите на територията на СО. (таблица мерки-проекти-НТС) 

 

 

 

Над 62% от проблемите, идентифицирани в стратегията, освен с развитие на 

инфраструктурата са свързани кумулативно и с организационни и експлоатационни 

въпроси. Над 90% от идентифицираните проблеми оказват социално или икономическо 

въздействие. 

 

6.3. Големи инфраструктурни проекти 

От идентифицираните големи инфраструктурни проекти 22 имат пряко влияние върху 

Столична община. Седем от проектите вече са завършени – разширение на линия 2, етап 

I и II на линия 3 на метрото; лот 2 и 4 на АМ Струма; северна скоростна тангента; 

модернизация на жп линията Септември-Пловдив.  

 

По-голямата част от проектите и мерките в стратегията, които имат пряко 

отношение към развитието на Столична община, са насочени към модернизирането на 

железопътната мрежа, оптимизиране на капацитета ѝ и разширяване на услугите, 

предоставяни в сектора.  

 

Националната транспортна стратегия, що се отнася до инфраструктурните проекти, 

покрива основната посока на развитие, зададена от ЕС. Основната част от заложените 

проекти, обвързани със СО, са насочени към жп сектора, защото той е значително по-

изоставащ. Докато на практика всички автомобилни връзки  от TEN-T коридора на 

територията на СО са вече функциониращи, все още не е започнала модернизацията на 

жп мрежата. 
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6.4. ЖП Възел София 

София е най-важният за страната железопътен възел и осъществява връзката с 

вътрешността на страната по 5 направления. Изградени са 8 гари – Централна, 

Смирненски, София-Север, Илиянци, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна Баня и спирки 

Надежда, Обеля и Бакърена фабрика. 

 

Основната цел на проекта „Развитие на железопътен възел София“ е да осигури 

модернизация на железопътната инфраструктура на жп възел София, което ще доведе до 

подобряване на експлоатационния железопътен процес в района на столичния град и 



   
 

I.6_Транспортна инфраструктура, ПРИЛОЖЕНИЕ   |   39 
 

прилежащата му територия. Съгласно избрания сценарий за развитие, най–общо се 

предвижда: 

• Изграждане на един нов коловоз за 160 км/ч между гара Казичене и гара Столник през 

нова гара Равно поле, с дължина 19 237 м; 

• Осъществяване на връзката „железен път – метро” на 3 места (Обеля, Централна 

гара и Искърско шосе-изградена), както и възможност за връзка между гара София и 

гара Подуяне в района на моста Чавдар; 

• Осъществяване на връзката „железен път – автобус“ при две софийски автогари в 

Обеля и Централна гара; 

• Изграждане на нов трети успореден коловоз от Волуяк до Казичене с дължина 22 123 

м;  

• Разсредоточаване на пътникопотоците чрез въвеждане на диаметрално движение 

по 1-ва линия и откриване на две крайни гари Обеля и Казичене за пътнически 

влакове; 

• Създаване на условия за реализиране на градски жп превози. 

 

Проектът за Възел София предвижда изнасяне на товарното движение от Централна 

гара София, което създава предпоставки за развитие на градска железница чрез 

предоставяне на възможност за диаметрално движение по 1-ва линия по направлението 

Обеля – Казичене. 

 

При нарастващото значение на столицата като предпочитано място за работа следва 

да се очаква увеличаване на крайградския трафик. Това създава потенциал за ползване на 

съществуващата железопътна мрежа. 

 

Направление Елин Пелин и Ихтиман има значителен потенциал за развитие и привличане 

на автомобилен трафик, който в момента е с 60% повече от този от Перник, при 

наличие на двойна линия и освобождаване на Централна жп гара от товарни превози. 

 

По отношение на направлението Перник възможностите за привличане на повече 

пътници са ограничени поради ограничения капацитет на линията (минимален интервал 

на следване 20 мин.) и ограничената скорост от София до РП Владая в резултат на липса 

на двойна линия между Захарна фабрика и Владая и преминаване през жилищни квартали. С 

реализирането на проекта на ДП НКЖИ за модернизация на линията София – Перник – 

Радомир, линията в участъка София – Захарна фабрика – РП Владая ще бъде 

модернизирана по съществуващо трасе, без удвояване между гари Захарна фабрика и РП 

Владая. След РП Владая ще бъде реализирано удвояване на линията до Перник по ново трасе 

за 160 км/ч. С реализацията на проекта ще се постигне повишаване на проектната 

скорост в урбанизираните територии в рамките на 80÷100 км/ч, и проектна скорост на 

железен път извън тях 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове. 

Като цяло проектът ще допринесе за подобряване на свързаността между кварталите и 

транспортното обслужване в районите, през които преминава линията, а в по-далечен 

хоризонт – и до подобряване на интермодалността предвид перспективата за 

изграждане на рингово трамвайно трасе по Западната тангента (от кв. Овча купел до жк 

„Люлин“). 

 

Следва да се отбележи, че съществува възможност за промяна на проекта, като бъдат 

включени удвояването на линията между гари Захарна фабрика и РП Владая и 

изграждането на допълнителни пешеходни и велосипедни пресичания, за да се избегне 

разделянето на територията. Удвояването на цялата линия, включително и в рамките на 

Столична община, би довело до отпадане на нуждата от изчакване на влаковете, 

повишаване на превозния капацитет и облекчаване на автомобилния трафик по 

направление Перник - София. Очакванията са участъкът София – Перник да бъде 

завършен през следващия програмен период 2021-2027 г. с индикативна стойност от 861 

млн. лв. 

 



   
 

I.6_Транспортна инфраструктура, ПРИЛОЖЕНИЕ   |   40 
 

6.5. Перспективи и предизвикателства 

 

Коридор Ориент/ Източно-Средиземноморски на територията на СО 

 

Модернизацията на железопътната инфраструктура както в страната, така и в 

Столична община значително изостава от поставените срокове, въпреки че 

развитието на железницата е поставено като много висок приоритет на европейско 

ниво. Голяма част от линиите на територията на общината са изградени за 

относително ниска проектна скорост, а реалната експлоатационна скорост е дори по-

ниска. Някои от едноколовозните отсечки в рамките на общината и съседните области 

имат потенциал за привличане на повече пътнически превози и потенциално товарни 

такива, ако се предвиди удвояването им и по-добрата им интеграция с другите видове 

транспорт. На този фон пътната инфраструктура се развива със значително по-високи 

темпове, макар че също се наблюдават забавяния на отделни проекти. Голямата част от 

предвидените на този етап отсечки в рамките на общината са изградени или са в процес 

на изграждане или избор на изпълнител. Изброените до тук фактори обуславят 

значително по-големия дял на автомобилния транспорт в международния и междуградски 

превоз на пътници и товари. Заложените стратегически цели както на европейско, така 

и на национално ниво поставят значителен акцент в развитието на железопътния 

транспорт, като крайната цел е прехвърляне на значителна част от товарните превози 

и превозите на пътници на средни и дълги разстояния.  

 

За Столична община е от ключово значение да се възползва от развитието на 

железопътната инфраструктура като интегрира пътническите жп превози с услугите 

на масовия градски транспорт – посредством разсредоточаване на потоците от 

централна гара, създаване на условия за интермодалност и интегрирана тарифна 

политика. Друг важен аспект са товарните превози, като железницата има потенциал да 

поеме част от товарите, които в момента се обслужват изцяло с автомобилен 

транспорт. Ключово е да се идентифицират терени, подходящи за развитие на 

интермодални терминали в периферията на общината или в съседните общини. 

 

Друг аспект, който в дългосрочен план ще се превърне в предизвикателство, е 

разположението на главните пътни коридори на територията на общината. Предвид 

очакваното разширение на града, както в западна, така и в северна посока, Северната 

скоростна тангента и западната дъга на околовръстния път ще се окажат в зони с 

интензивно застрояване и съответно голям обем локален трафик, което ще ги направи 

неподходящи за провеждане на транзитен трафик. Това вече се наблюдава при западната 

дъга, като освен всичко друго тя минава в непосредствена близост до жилищни зони, 

което е недопустимо за транзитен коридор. Като заключение е важно Столична община 

да подготви планове и проучвания за отклоняване на транзитния трафик от 

конфликтните зони. 
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6.5.1. АМ „Европа“ 

Ще бъдат реконструирани 31,5 км от съществуващото трасе на път I-8 Калотина-

София в участъка от Калотина до п.в. "Храбърско" и ще бъде построено ново трасе от 

п.в. "Храбърско" до Северната скоростна тангента. 

 

Път I-8 е основна пътна артерия, част от Коридор № 10, чрез модернизацията на който 

ще се развие и подобри преразпределянето на транспортните потоци по 

Трансевропейските транспортни коридори №4 и №8 в посока морска граница гр. Бургас, 

Турция и Гърция. Чрез своята връзка с коридор №4 от Трансевропейската транспортна 

мрежа, маршрутът ще подобри възможностите за развитие на туризма. 

 

6.5.2. АМ „Струма“ 

Цялостното завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрение на 

пътната мрежа в югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество 

между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от 

стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут 

през България към Егейско море. Трасето на АМ „Струма” е най-натовареното трасе през 

България по направлението на републикански път I-1 (Е79), в посока север-юг. (АПИ) 

 

6.5.3. Път I-1 (Е79) Видин – Ботевград 

С построяването на отсечката ще се постигне цялостното хомогенизиране и 

модернизация на трасето от Дунав мост 2 и ще се осигури бърза и удобна връзка с 

автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта 

транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши 

безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и 

замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик. (АПИ) 

 

6.5.4. Софийски околовръстен път 

Изграждането на участъка от км 35+260 до км 41+340 между пътен възел „Цариградско 

шосе“ и пътен възел „Младост“ ще спомогне за извеждане на транзитния трафик от 

София и ще подобри маршрута на транспортните потоци по Трансевропейския 

транспортен коридор №V в посока пристанище Бургас, Сърбия, Македония, Турция и 

Гърция. Участъкът е от голямо обществено и национално значение, тъй като тази 

транспортно-комуникационна артерия осъществява връзка между АМ „Струма“ и АМ 

„Тракия“, и ще провежда транзитния трафик от АМ „Европа“ към Черноморието и 

границите с Турция и Гърция. (АПИ) 

 

Ще бъдат изградени 3 пешеходни надлеза - при км 36+156,14, км 36+846,12, км 37+314,75 и 

мостове над р. Искър при км 38+543 и р. Кална при км 40+660. 

 

Предвидена е реконструкция на водопроводи, канализация и газоразпределителна мрежа, 

както и изместване на инженерни съоръжения, телекомуникации и др. Ще бъдат 

изградени подпорни, укрепителни и армонасипни стени, шумозаглушителни съоръжения, 

ново улично осветление, ще бъде внедрена интелигентна транспортна система. 

Ландшафтното оформление на пътя включва крайпътно озеленяване, биологично 
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укрепване на пътните откоси и възстановяване на нарушената от строителството 

околна среда. 

6.5.5. АМ „Хемус“ 

Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от 

София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна. 

 

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на 

запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и 

западните части на България с трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ 

„Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и 

ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. 

Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура, е 

около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната. 

 

АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна 

до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. 

 

Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край 

и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява 

и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция. 
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7. SWOT анализ  
Силни страни   

• Наличие на сравнително чести пресичания по някои от главните булеварди като 

бул. “Цариградско шосе”, бул. “България” и бул. “Христо и Евлоги Георгиеви”.   

• Повечето жилищни зони са с добра вътрешна свързаност – гъста мрежа и липса на 

„незаобиколими“ препятствия 

• Компактност на застроената територия (предпоставка за ефективен МГОТ) 

• Относително голям дял на ползващите обществен транспорт 

• Сравнително развити мрежи на МГОТ 

• Стратегическо разположение на Балканите спрямо европейските транспортни 

коридори 

• Добро разпределение и гъстота на линиите и спирките на обществения 

транспорт 

 

Слаби страни   

• Наличие на тежка жп и пътна инфраструктура, която, в голяма част, е 

неатрактивна за пешеходци, с което се явява делител, вместо да предлага условия, 

както за пресичане, така и за ползване по нейната дължина   

• Фрагментираност на града поради това, че липсват достатъчно достъпни 

пешеходни и велосипедни пресичания на тежката инфраструктура    

• Разнородна структура на уличната мрежа - липса или ограничен брой на 

алтернативни маршрути 

• Значително разминаване между степента на моторизация и наличието на паркинг 

площи 

• Липса на добра интеграция между МГОТ и жп-транспорта 

• Ограничен брой връзки между периферните градски зони - зависимост от лични 

автомобили дори и за кратки пътувания 

• Значителен брой подлезни пресичания в ЦГЧ заради интензивния транзитен 

трафик 

 

Възможности   

• Положителна обществена нагласа спрямо развитието на градска среда, 

благоприятстваща активното придвижване  

• Обществен интерес към преизползване на изоставени жп линии като велосипедни 

трасета и пешеходни връзки   

• Разбиране за ненужното развитие на градски магистрали, което би довело до 

повече трафик, но и по-трудна пешеходна достъпност   

• Младо и активно население (предпоставка за повече активно придвижване) 

• София е разположена на основен европейски транспортен коридор, важен за 

Балканите и Турция 

• Въвеждане на пазарен принцип при формирането на цената за улично паркиране 

 

 

Заплахи   

• Забавяне на изграждането на основните липсващи звена на ПУМ 

• Продължаващо изграждане на тежка инфраструктура без да бъде съобразена с 

пешеходците и велосипедистите   

• Решаване на проблема със свързаността единствено със строителството на 

подлези и надлези, които не са функционални, безопасни и достъпни за хората в 

неравностойно положение, велосипедистите и бутащите детски колички   

• Неглижиране на необходимостта от свързаност през инфраструктурата и 

непредприемане на необходимите мерки    

• Задълбочаващо се гетовизиране на определени територии   

• Продължаващо увеличение на ползването на лични МПС поради липса на качествени 

алтернативи 

• Недостиг на човешки при подготовката и реализацията на градоустройствени и 

инвестиционни проекти 




