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1. Избор на цели 
 

На база изведената Стратегическа рамка, описана в раздел II - Извеждане на цели от 

Визия за София и други стратегии, създаваме методологията за подбор на зони за 

въздействие. 

 

 

Методологията за подбор на зони за въздействие стъпва върху най-малкия 

стратегически елемент, който най-ясно извежда тематичните области на намеса в 

средата. Това са Специфичните цели (квадратчето обозначено с “Цел” в схемата долу), 

които са 14 на брой. В оценката влизат индикаторите и данните, използвани в анализите, 

представени в част I - Анализи на различни аспекти на градското развитие. 

 

 

 

2. Избор на индикатори за всяка специфична цел (СЦ) 
 

На база налични данни и експертна оценка се подбират необходимите индикатори, които 

могат да послужат за оценка на текущото състояние на средата по всяка СЦ. 

 

Един индикатор може да бъде приложен за няколко различни СЦ, като някъде той може да е 

основен, а на друго място да е по-скоро спомагателен, съответно с по-ниска тежест. 

 

Оценката на съществуващото състояние на средата се извършва на ниво 

градоустройствена единица (ГЕ). Състоянието на всяка една ГЕ е измерено спрямо 

индикаторите, подбрани за всяка една СЦ, в случай че индикаторът е приложим за 

съответния тип ГЕ (урбанизирана територия, природна, индустриална и др.). 

 

 

Карта на градоустройствените единици (ГЕ - 564 бр) 



   
 

IV.1_ Методология за избор на зони за въздействие   |   3 
 

3. Сравнителен анализ, групиране и задаване на 

тежести на индикаторите 
 

Изчисляване на индикаторите по ГЕ 

За всеки отделен индикатор са събрани и обработени данни в съответните мерни 

единици (кв.м./човек,. %, бр. и пр.) за всяка ГЕ  

(пример - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки за всяка една ГЕ). 

 

Статистически метод на Стандартно отклонение 

Стойностите на всеки индикатор се категоризират в 3 или 4 категории на база 

Стандартно отклонение (понякога няма -1 Стандартно отклонение, защото е с 

отрицателни стойности и за това първата категория е тази между 0 и средната 

стойност, като по този начин общият брой групи са 3). Целта е да се идентифицират 

„екстремностите“ за всеки един индикатор.  

 

 

Примерна схема изобразяваща стандартното отклонение и средната стойност 

 

Видове индикатори 

Състоянието на средата и съответно прогресът към всяка една цел се измерва от 

множество индикатори, като те могат да бъдат: 

 Единичен индикатор – отделен индикатор, за който е преценено, че е достатъчно 

важен, за да бъде изведен като самостоятелен.  

 Комбо индикатор – съвкупност от единични индикатори (т.н. съставни 

индикатори), които имат различни вътрешни тежести един спрямо друг.  

Заедно, те формират една оценка и съответно карта с ГЕ, които се явяват резултат за 

съответния комбо индикатор. 

 

Тежести 

Всеки индикатор (единичен и комбо) има определена тежест. Тази тежест изразява 

взаимовръзката между отделните индикатори и по-точно кой от тях е по- или най- 

важен за измерването на съответната специфична цел. Това важи и за съставните 

единични индикатори на отделните комбо индикатори, където те също имат т.н 

вътрешни тежести, изразяващи тяхната значимост спрямо измерването на комбо 

индикатора.  

 

 

Примерна таблица на избрани индикатори със съответните тежести за СЦ 11 

 

4. Точкуване и калкулации 
 

Точкуването и калкулациите се извършват общо на 4 нива (4 пъти се прилага подхода за 

стандартно отклонение с цел категоризация, филтриране и определяне на най-

екстремните места (ГЕ)).  

 

1 ниво - анализ на съставните индикатори за всеки комбо индикатор: 

 Прилагане на стандартно отклонение за всеки индикатор 
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 Категоризация в 3 или 4 групи 

a. под -1 Стандартно отклонение (тази група може да отсъства, когато -1 

Стандартно отклонение е с отрицателни стойности и тогава първата 

категория е тази между 0 и Средна стойност) 

b. между -1 Стандартно отклонение и Средна стойност 

c. между Средна стойност и +1 Стандартно отклонение 

d. над +1 Стандартно отклонение 

 

Пример за прилагане на стандартно отклонение - концентрация на население 0-14 г. 

 

 

 Точкуване 

В зависимост от целта на индикатора (дали се търси проблем или потенциал) се 

задават съответно точки по дадените категории – от 1-4 т. или от 4-1 т. Така 

всяка една ГЕ получава съответно 1,2, 3 или 4 точки (когато има -1 Стандартно 

отклонение) по всеки един съставен индикатор. 

 

 Тежести 

След като вече всяка ГЕ получи точки по дадения индикатор на база стандартното 

отклонение, точките се умножават по съответната вътрешна тежест (виж 

таблицата по-нагоре) зададена за всеки един съставен индикатор, на база 

експертна оценка. 

 

 Пример: 

Ако за ГЕ Х индикатор ИН1 получи 3т. от предварителната категоризация спрямо 

статистическия подход за Стандартно отклонение, то те се умножават по 

съответната вътрешна тежест за ИН1 (например х2), и съответно общите точки 

за тази ГЕ по този съставен индикатор ИН1 стават: 3т х 2(вътрешна тежест) = 6 

т. 

 

2 ниво - комбиниране на всички съставни индикатори, попадащи в един комбо 

индикатор: 

 

 Наслагване 

Резултатите от всички съставни индикатори се наслагват, като получените 

крайни точки (след прилагането на вътрешната тежест) за всяка една ГЕ, по всеки 

един съставен индикатор се сумират.  

 

 Пример:  

ГЕ1 получава общо точки по ИН1 – 15 т. 

ГЕ1 получава общо точки по ИН2 – 6 т. 

ГЕ1 получава общо точки по ИН3 – 12 т. 

ГЕ1 получава общо точки по ИН4 – 3 т. 

ГЕ1 получава общо точки по ИН5 – 15 т. 

Така сумарните точки за ГЕ1 стават: 15+6+12+3+15 = 51 т. 

 

 Стандартно отклонение 

След като всяка една ГЕ получи краен общ сбор точки по всички съставни 

индикатори, се прилага отново стандартното отклонение, за да се филтрират 
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всички, които са с най-нисък или най-висок брой точки. В този случай, обаче 

точкуване не се извършва на база категоризацията, а просто се филтрират ГЕ, 

които са съответно в най-екстремната категория и останалите отпадат (не 

продължават на следващия етап). Полученият набор от ГЕ се явява резултатната 

карта за съответния комбо индикатор. В следващия етап на оценка се използва 

само списъка от избрани ГЕ, но не и точките, които те са получили.  

 

Пример за филтриране на крайните ГЕ по комбо индикатор “образователна 

инфраструктура” на база сумарните точки от отделните съставни индикатори и 

категоризация по стандартно отклонение (в червения сектор са всички ГЕ, които 

попадат в полето над +1 Стандартно отклонение, получавайки над 7т. от общо 9т.) 

 

 

Пример за резултатна карта по комбо индикатор “образователна инфраструктура” 

(червените ГЕ са всички, които имат над 7т. от общо 9т.) 

 

Същият подход се прилага и за единичните индикатори, които са изведени на едно ниво с 

комбо индикаторите. (от таблица по-нагоре това са например индикаторите 

“Мултифункционалност” и всички останали под него) 

 

3 ниво – за всеки комбо индикатор и единичен индикатор има също зададена отделна 

тежест, т.н. обща тежест (на база експертна оценка), която изразява взаимовръзката 

между различните комбо и единични индикатори.  



   
 

IV.1_ Методология за избор на зони за въздействие   |   6 
 

Наборът от ГЕ, които са достигнали до това ниво по съответните комбо и единични 

индикатори получават съответния брой точки, отговарящ на общата тежест за 

индикатора. 

 

 Пример:  

Aко по Комбо ИН1 са филтрирани 200 ГЕ, които са резултат от изчисленията със 

съставните индикатори, те получават съответно брой точки отговарящ на 

тежестта – например 5т. Всички останали ГЕ (в случая 564-200 = 364 бр.) 

получават 0т. по този комбо индикатор. 

 

 

 

 

Пример от приближение на резултатната карта по комбо индикатор “образователна 

инфраструктура” (червените ГЕ получават 5т., което е тежестта за този комбо 

индикатор) 

4 ниво – комбиниране на резултатите от всички индикатори: 

 

Наслагват се картите от всички индикатори и за всяка една ГЕ се сумират точките от 

всеки един индикатор 

 

 Пример (карта): 

Ако приемем, че за СЦ Х имаме общо два индикатора - ИН1 - комбо (в червен щрих) и 

индикатор ИН2 - единичен (в син щрих).. Техните тежести са съответно ИН1=3 и 

ИН2=1. Когато се насложат резултатните карти, там където има припокриване 

(синьо и червено) съответните тежести се сумират: 1+3= 4т. Принципът е 

идентичен независимо дали има 2 или 22 индикатори например.  

 

 

Пример за наслагване на 2 резултатни карти от два различни индикатора (в червен щрих 

е ИН1, а в син щрих ИН2) и сумиране на тежестите.  
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Сборът от всички тежести формира точките за всяка една ГЕ. Към тях се прилага 

отново Стандартното отклонение, за да се филтрират всички, които са с най-нисък или 

най-висок брой точки. Филтрират се ГЕ, които са съответно в най-екстремната 

категория и останалите отпадат. Полученият набор от ГЕ се явяват резултатната 

крайна карта със зоните за въздействие за съответната специфична цел.  

 

5. Карти за зони за въздействие към всяка цел и 

формиране на една обща карта на зони с приоритет 
 

На база горепосоченият подход, за всяка една специфична цел се произвеждат отделни 

карти, които представляват зоните за въздействие спрямо съответната цел. 

 

 

Резултатни карти по различни специфични цели  

 

Последната стъпка се изразява в наслагването на всички крайни карти от всяка 

специфична цел. Взаимовръзката между отделните СЦ е такава, че те са напълно 

равностойни, и нямат отделни тежести. Именно за това, при тази стъпка, наборът от 

ГЕ (т.н. зони за въздействие) от всяка СЦ получават по 1 т. Следва наслагването на 

всички карти, като принципът е същият както при наслагването на картите от 

отделните индикатори. Когато за една ГЕ има припокривания от различни СЦ, точките 

се сумират.  

 

 

 Пример:  

ГЕ1 попада в зоните за въздействие на СЦ1 (1т.), СЦ4 (1т.) и СЦ7 (1т.). Следователно 

ГЕ1 получава общ сбор от точки: 1+1+1 = 3т.  

ГЕ2 попада в зоните за въздействие на СЦ1 (1т.) и СЦ7 (1т.). Следователно ГЕ2 

получава общ сбор от точки: 1+1 = 2т.  

 

След като всяка една ГЕ получи сумарен краен сбор точки по всички СЦ се прилага отново 

стандартното отклонение, за да се филтрират всички, които са с най-висок брой точки. 

Филтрират се ГЕ, които са в най-екстремната категория и останалите отпадат. 

Полученият набор от ГЕ се явява резултатната крайна карта на зоните с приоритетна 

намеса. 




