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Подробен анализ е направен в приложение I.6_Транспортна инфраструктура. 

 

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 (маршрутни 

таксита и таксита), споделени превозни средства за обществено ползване (автомобили, 

мотопеди, електрически тротинетки), местата за паркиране и гариране и 

съоръженията за регулиране. 

 

Структурата на уличната мрежа на София е радиално-кръгова. По-голямата част от 

радиалните връзки съществуват, макар и не всички да са изпълнени в пълния си габарит и 

с всички улични елементи. 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. В останалите два междинни ринга има големи липсващи отсечки. 

Липсата на междинни пръстени между централната градска част (ЦГЧ) и Софийския 

околовръстен път (СОП) насочва много от пътуванията  през центъра поради липса на 

адекватна алтернатива. 

 

 
 

Гъстотата на уличната мрежа е много различна в различните части на общината. В ЦГЧ 

гъстотата на първостепенната мрежа е много висока и в комбинация с ортогоналната 

структура на второстепенната мрежа осигурява много добра свързаност вътре в 

зоната. Общата гъстота на първостепенната улична мрежа (ПУМ) в рамките на 

строителната граница на София е относително ниска (възприетите като добри 

стойности са около 4-5 км/кв.км). 
 

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

Обща гъстота 3,37 12,32 - 

Гъстота на ПУМ 1,02 2,90 8,10 
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I.6.1. Пешеходно движение 

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. 

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 в 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 МГОТ покрива почти 

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

от населението на града. Това не е гаранция за доброто обслужване с МГОТ, но е добра 

предпоставка.  

 

В рамките на настоящия план е изготвен анализ на пешеходната фрагментираност, 

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

на инфраструктурни бариери в градската среда, възпрепятстващи свободното 

пешеходно движение. 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.  

 
 

 

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.  

 

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/Peshehodna-svurzanost.pdf
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Използван е методът на пространствен синтаксис (space syntax) за изследване на 

структурата на пешеходната мрежа в града като мрежата и данните за синтаксиса са 

създадени като част от анализа за пешеходната свързаност на Визия за София1. По-

топлите цветове показват по-малка интегрираност на отсечките от пешеходната 

мрежа, които попадат в изследвания буферен обхват около тежката пътна 

инфраструктура. От анализа се виждат редица територии, спрямо които е необходимо 

да се предприемат мерки за подобряване на свързаността им. 

Kато най-фрагментирани територии изпъкват тези покрай: 

                                                           
1 https://vizia.sofia.bg/2019/02/21/pedestrian_network/ 

● южната дъга на СОП 

● Северна скоростна тангента 

● бул. Брюксел  

● радиалните артерии, особено във външните спрямо 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 спрямо ЦГЧ части, като Подуяне-

Илиянци-Волуяк и линията за Перник през Западен парк  

 

I.6.2. Велосипедно движение 

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 това ръстът на велосипедния транспорт остава незначителен. Според 

последното проучване от 2017 делът му в модалното разпределение е 1,8%, но това число 

отразява придвижването в летните месеци и не отчита сезонните неравномерности. 

Основна причина за ниското използване на велосипед за ежедневно придвижване е това, 

че въпреки положените усилия от СО мрежата от безопасни и удобни велосипедни 

трасета остава фрагментирана и с липсващи основни връзки. 

 

Към момента в столицата са налични 78 км велосипедни трасета. От тях 25 км 

представляват незащитени ленти, разположени непосредствено до активни ленти 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 централната градска част 

(ЦГЧ) липсват както на голяма част от северните и южните жилищни квартали, така и 

на големите комплекси Люлин, Младост и Дружба. Транспортно-успокоени зони в 

центъра и в част от жилищните квартали биха допринесли за атрактивността на 

велосипедното придвижване, но 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 
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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. 

 

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. 

 

Индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС) започват да привличат все 

повече и повече ползватели заради гъвкавостта, относително ниската инвестиция и 

лесната възможност за комбиниране с личен автомобил и градски транспорт. 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. 

 

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

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

тъй като в момента центърът и основните бизнес зони не са достъпни през качествена 

и безопасна веломрежа. Реализирането на мрежа от обособени трасета първо по 

главните радиални направления към центъра, както и обвързването ѝ с вече 

съществуващата велосипедна инфраструктура, ще създаде добра основа за увеличаване 

на използваемостта на велосипеди в София. Внимание трябва да бъде обръщано и на 

безопасния и удобен дизайн на кръстовищата и пресичанията. 

 

 
 

I.6.3. Движение с личен автомобил 

София се явява разпределителен хъб на автомобилните потоци, пресичащи 

територията на общината, и разпределя движението към трите паневропейски 

коридора. 

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. 
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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 автомобил2, а 

към 20203 - 33,5%. Експлоатационното състояние на уличната мрежа постепенно се 

подобрява. Липсващите връзки от първостепенната улична мрежа (ПУМ) се 

доизграждат през последното десетилетие, но значително изостават спрямо 

темповете на разрастване на града и на моторизация на населението. Причините за 

последното са комплексни като е важно да се обърне внимание на наличността на 

човешки ресурс при 

                                                           
2Анкета мобилност ПУГМ, 2017 

 
 

отговорните звена.  На база на данните за регистрираните МПС от СДВР, степента на 

моторизация е достигнала своя пик през 2016 г., като тогава е била 515. Към края на 

2020 година този показател е 497 авт./1000 души, но отново се отбелязва положителна 

тенденция на нарастване: +7% от 2018 г. до 2020 г. За сравнение голяма част от 

големите европейски градове имат нива на моторизация под 450 авт./1000 души с 

тенденция за намаляване. В СО през 2020 г.се падат по 0,61 автомобила на всеки 

3 Анкета мобилност ЦГМ, 2020 
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възрастен (над 16 г.), докато средното ниво на този индикатор за метрополните райони 

в ЕС е около 0,574.  

 
 

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

платна. В ЦГЧ често за паркиране се използват частни, все още незастроени имоти. 

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 

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

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.  

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

значително предлагането. Платеното паркиране в ЦГЧ е разделено на 2 зони – синя и 

зелена. Синята зона обхваща 5 подзони с обща площ 1,87 кв.км и 5134 регламентирани 

паркоместа5. Зелената зона обхваща 29 подзони с обща площ 10,78 кв.км и 26 008 

регламентирани паркоместа. Немалка част от местата в най-централните подзони са 

режим на специално ползване, основно служебен абонамент. 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. 
 

5 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. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301831
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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 г., 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 

– е значително по-лошо, отколкото това при лекотоварните и тежкотоварните – 

съответно 60,1% и 40% екологични ППС. 

 

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 през 2009 г. до около 16 

години през 2018 г.   

 

 
 

 
 

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, особено за хората, 

закупуващи стари автомобили. По този начин ще бъде адресиран и проблемът с 

диспропорционалния брой автомобили на глава от населението, който води до 
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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. Темата със 

замърсяването на въздуха е разгледана по-подробно в част I.9.2-Въздух. Мерки за 

оптимизиране на автомобилния трафик са заложени в приетия през 2019 г. от Столичния 

общински съвет „План за устойчива градска мобилност“.  

 

 
 

 
 

                                                           
6 Анкета мобилност от План за устойчива градска мобилност (ПУГМ), 2017 

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 означава 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. 

 

I.6.4. Градски транспорт 

Градският транспорт в Столична община (СО) включва метро, трамваен, тролейбусен и 

автобусен транспорт. На територията на София действат три общински 

транспортни оператора – “Метрополитен” ЕАД, “Столичен електротранспорт” ЕАД и 

“Столичен автотранспорт”, както и два частни транспортни оператора - “МТК Гроуп” 

ООД и “Еридантранс” ООД, осъществяващи пътнически превози въз основа на срочни 

договори за предоставяне на обществена услуга.   

 

Метрото е открито през 1998 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 4 линии. Метрото в 

София разполага със 72 композиции, от които всички са нископодови и 87,5% са 

климатизирани. Дължината на маршрутите е 48 км, а 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 

процентни пункта спрямо 20116. 

 

Трамвайният транспорт е открит през 1901 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 14 линии, 

от които 11 с междурелсие 1009 мм с обща дължина 203 км и 3 с междурелсие 1435 мм с 

обща дължина 58,6 км. Трамвайният парк в София е съставен от 275 трамвая, от които 

33% са нископодови и 14% са климатизирани. В делничен ден излизат 156 трамвая на 

линия. Дължината на маршрутите е 262 км, а средното разстояние между спирките е 464 

м. Средната експлоатационна скорост е 14 км/ч, като при линиите с междурелсие 1009 мм 

е 13,64 км/ч, а при междурелсие 1435 мм е 15,33 км/ч. По данни на Столичен 

електротранспорт 32,712 км трамвайни трасета са с влошено техническо състояние. 

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

процентни пункта спрямо 2011. 

 

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

които 43 градски, 51 крайградски и 4 нощни. Автобусният парк в София е съставен от 712 

автобуса, от които 80% са нископодови и 68,5% са климатизирани. 35 автобуса или 
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4,92% от общия автобусен парк са електрически. В делничен ден излизат 554 автобуса на 

линия. Дължината на маршрутите е 2856 км, а средното разстояние между спирките е 

653 м, като при градските линии е 530 м, а при крайградските 736 м. Средната 

експлоатационна скорост е 20,48 км/ч, като при градските линии е 17,39 км/ч, а при 

крайградските 23,57 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 процентни пункта спрямо 2011. 

 

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

линии. Тролейбусният парк в София е съставен от 118 тролейбуса, от които 68% са 

нископодови и климатизирани. В делничен ден излизат 95 тролейбуса на линия. Дължината 

на маршрутите е 211 км, а 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. 

 

 
Модален сплит, общо 

 

В последните години се влагат съществени средства в развитието на метро мрежата. 

С изграждането на новите станции пътникопотокът в метромрежата нараства 

прогресивно, но общият дял на градския транспорт в разпределението на всички 

пътувания намалява. 

 

 
Модален сплит, само в градския транспорт 

 

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. Маршрутната мрежа на масовия 

градски транспорт в София има достатъчна плътност, но липсата на директна връзка 

между доста райони 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, например бул. 

„Константин Величков“, но е необходимо да получи необходимото обособено 

пространство и приоритизация в съответните участъци, където все още се движи с 

големи закъснения. 

 

Освен относително бавната скорост на придвижване, валидна и за трите вида наземен 

транспорт, съществуват и специфични предизвикателства пред всеки един от тях: 

● за трамвайния транспорт: остарелият подвижен състав и лошото състояние на 

голяма част от трамвайните трасета. 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. 

● за тролейбусния транспорт: стрелките, които трябва да бъдат подменени с нови 

автоматични. Бъдещето на тролейбусния транспорт е свързано със замяната на 

съществуващи автобусни линии с тролейбусни. Това няма да изисква изграждане на 

нова мрежа, нито на зарядни станции като при електробусите, защото при покупка 

на тролейбуси с високоефективни батерии те ще могат да се зареждат в 

движение – в частта от маршрута, по която има изградена контактна мрежа.  
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● за автобусния транспорт: подмяната на всички стари автобуси с нови. През 

годините инвестициите в екологичен автобусен транспорт са големи. През 

последните години общият брой автобуси се е запазил, но вече екологичните, 

климатизирани и нископодови автобуси са над 60% от целия автопарк. Политиката 

на стимули за обновяване на парка следва да бъде продължена. 

 

 
Автобусният парк на СО 

 

I.6.5. 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, като към днешна дата само 

кабинкова въжена линия „Симеоново - Алеко” е функционираща, но с чести спирания. Това е 

и причина доста хора да изберат да пътуват към Витоша с личните си автомобили.  

 

Достъпът до планината се осъществява предимно от две 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. За столицата е важно 

да се възстановят въжените линии на Витоша, за да се предостави на гражданите 

лесен и екологичен достъп до планината, както и да бъде преустановен негативният 

ефект върху парка от масовото използване на личен автомобил за достъп до него. 

 
 

I.6.6. Железопътен транспорт 

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

Източно-Средиземноморски", като осъществява връзката с вътрешността на 

страната по 5 направления. Железопътната инфраструктурата на възела при град 

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

На територията на СО има 16 ЖП гари и 12 ЖП спирки. Най-натоварените гари са София, 

Искър, Горна баня, Захарна фабрика, София-север и Подуяне, а най-натоварената спирка 

е Искърско шосе. Централна гара отчита най-големия поток от хора, 75% от общия 

брой. Спирка Искърско шосе, работеща от 2015 г., отчита най-сериозно увеличение 
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спрямо всички останали – между 2017 и 2019 г. - близо 170%. Най-натоварените гари 

имат добра връзка с мрежата на градския транспорт. 

 

 
 

Възможността за извършване на прекачванията между различните видове транспорт е 

много важна за добрата мобилност в 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. В момента връзка с метро се 

осъществява на една гара (Централна) и една спирка (Искърско шосе). Очаква се през 2021 

г. да отвори и спирка Горна баня, която ще прави връзка между метрото и ЖП трасето в 

направление Перник – София. Има потенциал за обвързване на мрежите на метрото и 

железниците и чрез неизградената спирка Обеля. 

 

Връзка с трамваен транспорт има на шест гари (Искър, Подуяне, Централна гара, Захарна 

фабрика, София Север, Илиянци) и една спирка (Искърско шосе). 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 и двете са предвидени за бъдещо обновяване. 

 

Данните показват, че използването на жп транспорт за вътрешноградски или 

околоградски пътувания в София е незначително. Единствената линия, която се радва на 

по-голям интерес, е тази до Перник. 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 още повече 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. Този потенциал може да остане неизползван, ако не се 

осъществи добра интеграция на жп транспорта с градските транспортни мрежи – 

градски транспорт, велосипедни трасета, споделени превозни средства и пешеходна 

инфраструктура. Столична община също така има възможност да развие собствена 

железопътна транспортна услуга, интегрирана с тази на градския транспорт, след 

очакваното либерализиране на пътническите жп превози през 2025 година. Повече 

информация за този тип проекти е налична в част I.6.14.-Транспортни проекти с 

регионално и национално значение. 

 

I.6.7. Междуградски автобусен транспорт 

На територията на София функционират 5 автогари, обслужващи междуградски и 

крайградски пътнически превози. 
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● 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. 

 

I.6.8. 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. Летището е достъпно по различни начини, включително чрез няколко 

автобусни линии и столичното метро. Развитието на летище София е от важно 

значение, за да може страната да отговаря на търсенето и предлагането на въздушни 

превози. Разширяването и модернизацията на летищната инфраструктура са 

изключително важни за решаването на проблема с изчерпването на неговия капацитет. 

Преди Ковид-19 броят на обслужените от Летище София пътници постоянно се 

увеличаваше. Броят им нараства от 3 504 326 човека през 2013 г. до 7 107 096 през 2019 г. 

Най-голямото увеличение е през 2017 г., когато броят на пътниците нараства с над 30% 

или с 1 509 659 души. Растежът на обслужените пътници във въздушния транспорт е 

следствие от нарастването на търсенето на въздушни превози до и от страната, и 

навлизането на нискотарифните компании. След януари 2020 се наблюдава осезаемо 

намаление в броя пътници в следствие на извънредното положение, но не се очаква тази 

тенденция да се запази в дългосрочен план. 

От 2020 г. летището е отдадено на концесия. Стратегията за развитие включва четири 

фази. Всяка една от тях залага увеличаване на пътниците, както и поетапното 

надграждане на съществуващия терминал 2 и по-нататъшното изграждане на изцяло 

нов терминал 3, който да може да обслужва очаквания увеличен брой пътници. 

 

   
В СО съществуват и други летища – Доброславци, Божурище, Мусачево. Необходими са 

анализ и дебат за тяхното бъдеще. 

 

I.6.9. Такси 

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. 
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I.6.10. Споделени превозни средства 

Услугите за споделени превозни средства са сравнително нови за София, като за пръв 

път се появяват споделени автомобили през 2017 г. В момента активни са компания 

(Spark), предлагаща споделени автомобили с автопарк от около 350 автомобила, компания 

(Shareascoot), предлагаща 60 споделени мотопеда, както и три компании (Hobo, Lime, 

Brum), предлагащи общо около 700 електрически тротинетки, основно в градския 

център. 

 

Тенденцията при споделените автомобили е към разширяване на автопарка – Spark е 

заявила намерение да увеличи броя автомобили до 800-1100 през 2021 г. За мобилността в 

общината би било от полза СО да насърчава развитието на услугата, както и да създава 

стимули за привличане на още оператори – например данъчни и административни 

облекчения, улеснен режим на паркиране, гарантирани места в центъра и др. 

 

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. 

 

I.6.11. Логистика 

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

транспорт – автомобилен, железопътен и въздушен. За периода 2014-2019 г. обемът на 

обработените за една година товари с автомобилен транспорт средно е 22 207 хил. т. 

при 1743 млн. ткм. Средният обем обслужени товари с железопътен транспорт за 

периода 2016-2019 е едва 452 хил. т при малко под 180 млн. ткм транспортна работа. На 

летище София към 2019 г. се обслужват около 24 хил. т товари годишно. 

 

Като основни логистични хъбове в рамките на София се развиват НПЗ „Искър Север” и 

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

територията на града все още функционират много дисперсно разположени складови 

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

необходимо да намерят своето оптимално място за развитие в периферията на града с 

оглед товарния трафик, който генерират. 

 

                                                           
7 Данни от НСИ за периода 2014-2019 

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

логистика. Необходима е подходяща транспортна инфраструктура и регламентиране на 

места за спиране за извършване на товаро-разтоварните дейности в града.  

Паркирането с цел доставка е и причината за честото нарушаване на правилата за 

движение на използващите уличната мрежа. 

 

I.6.12. Управление на трафика 

Столична община разполага със система за управление на трафика, изградена в периода 

2015-2017 г. Тя позволява автоматично превключване на режими на светофарните 

уредби и централно дистанционно управление и диагностика, видеонаблюдение, както и 

набиране на данни за автомобилните потоци по включените в системата кръстовища. 

Важно е данните, събирани от автоматичните преброители – индукционни рамки и 

камери – да бъдат обобщавани по периоди и съхранявани. 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. 

 

I.6.13. Пътната 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 поетапно се обезопасяват най-приоритетните зони и ситуации, 

например районите около учебни и детски заведения, пешеходни пътеки и пресичания и 

рискови леви завои. В допълнение през 2020 е създадено звено занимаващо се с пътната 

безопасност в града. Общият брой ПТП с щети е намалял значително, но 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 силно засегнати са пешеходците, 

които представляват 53,8% от загиналите и 36,5% от ранените при пътно-

транспортни произшествия (ПТП) в СО7. На база на националната статистика за 

последните 6 години при 96,3% причина за ПТП със загинали и ранени са неправилни 

действия на водачите на МПС. Водещите нарушения са превишената и несъобразена 



 

 

I.6_Транспортна инфраструктура, РЕЗЮМЕ   |   15 
 

скорост (32,8%), отнемане на предимство (16,3%) и отнемане на предимство на 

пешеходец (14%). Почти всички инциденти с пострадали и загинали (над 95%) са се 

случили в рамките на населено място, което сочи, че основният фокус следва да са мерки 

за безопасност в градска среда. 

 

 
 

 
 

I.6.14. Транспортни проекти с регионално и национално значение 

От идентифицираните в Националната транспортна стратегия големи 

инфраструктурни проекти 22 имат пряко влияние върху Столична община (СО). Седем от 

проектите вече са реализирани – разширение на линия 2, етап I и II на линия 3 на метрото; 

                                                           
8 http://www.api.bg/index.php/bg/programi/strategicheski-ptni-proekti-s-nacionalno-finansirane/mezdra-botevgrad-lot-1/ 

лот 2 и 4 на АМ Струма; северна скоростна тангента; модернизация на жп линията 

Септември-Пловдив.  

Що се отнася до пътната мрежа основните проекти за нейното развитие са: 

● АМ „Европа“ – около 50 км магистрална връзка между ССТ и ГПП „Калотина“; първите 

31,5 км от магистралата между Калотина и Хераково са в процес на строителство 

и се очаква да бъдат завършени до 2022;  

● АМ „Струма“ – магистралата е от ключово значение за транспортен коридор №4; 

лот 3.3 е открит,  лот 3.1 се очаква да бъде завършен до края на 2021; спорният лот 

3.2 през Кресненското дефиле към момента е без осигурено финансиране и е 

възможно да отпадне от следващия програмен период (2020-2025) 

● Път I-1 (Е79) Видин - Ботевград – в процес на строителство са 32 км между 

Ботевград и Мездра8 , като планираният пусков срок е края на 2023 

● СОП между пътен възел „Младост“ и пътен възел „Цариградско шосе“9 – в процес на 

строителство със срок за завършване до края на 2021; участъкът е от голямо 

национално значение, защото е част от връзката между АМ „Тракия“ и АМ „Струма“  

● AM „Хемус“ – в процес на строителство са лот 1, 2, 3 и 10 с очакван пусков срок до 

2021; останалите 6 лота са в процес на проектиране и ОВОС 

9 http://www.api.bg/index.php/bg/programi/strategicheski-ptni-proekti-s-nacionalno-finansirane/sop-km-35260-km-41340/ 
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По-голямата част от проектите и мерките в Националната транспортна стратегия, 

които имат пряко отношение към развитието на СО, са насочени към модернизирането 

на железопътната мрежа, оптимизиране на капацитета ѝ и разширяване на услугите, 

предоставяни в сектора. Основни проекти за развитие на железопътната мрежа: 

● Модернизация на линията София-Пловдив (част от жп линия 1) - част от коридор 

Ориент/ Източно-Средиземноморски; проектната скорост е 160 км/ч за 

пътнически и 120 км/ч за товарни влакове: 

● участъкът София-Елин Пелин е в процес на строителство до 2021 

● участъкът Елин Пелин-Костенец е в процес на строителство до 2023;  

● участъкът Костенец-Септември е в процес на строителство до края на 2022 

● участъкът Септември-Пловдив е завършен през 2018 

● жп възел София   

● 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. 
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Модернизацията на железопътната инфраструктура както в страната, така и в СО 

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 

възможното разширение на града, както в западна, така и в северна посока Северната 

скоростна тангента и западната дъга на околовръстния път могат да 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 СО 

да подготви планове и проучвания за отклоняване на транзитния трафик от 

конфликтните зони. 
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I.6.15. 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) 
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● 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 ресурс при подготовката и реализацията на 

градоустройствени и инвестиционни проекти 

 




