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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 Застрояване комбо  4 

ИН 2 Образователна инфраструктура комбо  8 

ИН 3 Достъп на населението до спорт и 

игра 

комбо  8 

ИН 4 Обслуженост на населението от 

обекти на зелената система с 

широк обществен достъп 

комбо  8 

ИН 5 Мултифункционалност  единичен  12 

ИН 6 

 

Средна годишна цена на имот в СО 

на кв.м. 

единичен  4 

ИН 8 В квартала си се чувствам в 

безопасност 

единичен  1 

ИН 9 Какво е вашето цялостно 

впечатление - от това, че живея в 

този квартал 

единичен  2 

ИН 10 Какво е вашето цялостно 

впечатление - състоянието на 

улиците и сградите в квартала 

единичен  2 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - Застрояване 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

4 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора 

Застрояването е ключов фактор, който формира градската среда и е 

първият, който се използва за целта По-комфортна градска среда с 

разнообразни функции. Интензивността на застрояване показва 

концентрацията на РЗП-то на сградите, а гъстотата на населението - 

къде живеят повече хора спрямо единица площ. Гъстотата на уличната 

мрежа показва до колко една територия е обслужена от транспортна 

инфраструктура. Взаимовръзката между концентрацията на сгради и 
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изградената инфраструктура, която обслужва тези сгради и 

пространства, е показателна за натоварването на средата. ГЕ с висока 

гъстота на населението и висока интензивност на застрояване, но 

същевременно ниска гъстота на уличната мрежа имат сериозни 

трудности в обслужването на територията. На такива ГЕ са присъщи 

проблеми като липса на достатъчна и качествена пешеходна 

инфраструктура, която да е свързана в мрежа, липса на паркоместа и 

паркиране в зелени площи, затруднен достъп до обекти на обслужването. 

Тежестта на комбо индикатора в целта е 4, понеже има влияние за 

натоварването на средата, но това натоварване може да се управлява и 

да не бъде определящо за нейното качество. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Интензивност на застрояване 

ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища) 

ин 3 - Гъстота на населението по РЗП 

 

● Обяснение 

ин 1 - Интензивност на застрояване 

o Мерна единица - коефициент 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява брутната 

интензивност на застрояване на дадена ГЕ. Изчислен е като сборът 

от цялото РЗП на сградите, попадащи в една ГЕ, е разделен на площта 

на тази ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът отразява къде е 

концентрирано застрояването и е съществен за този комбо 

индикатор като коефициент на РЗП спрямо площта на земята. По-

високата интензивност допуска повече жители, за чието обслужване 

са необходими и повече пространства и сгради на общественото 

обслужване, а не винаги дадена ГЕ има територията да ги реализира и 

съответно задоволи това търсене. 

 

ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища) 

o Мерна единица - км/км2 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Индикаторът е изчислен като сбора на 

всички улици и пътища в една ГЕ е разделен на площта на тази ГЕ. 
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o Обосновка/аргументация – Индикаторът показва до колко една ГЕ е 

обслужена от транспортна инфраструктура. Колкото по-рядка е 

мрежата, толкова по-труден е достъпът до сградите в нея. 

 

ин 3 - Гъстота на населението по РЗП 

o Мерна единица - бр/км2 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Гъстотата на населението е изчислена 

като е взета норма от 30 кв.м. жилищна площ на жител. Взет е сбора 

на цялата жилищната площ от сградите в една ГЕ и спрямо тази 

нормата и съответното РЗП е пресметнато населението, което е 

налично в една ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Гъстотата на населението дава тежест в 

комбо индикатора на ГЕ с повече население. Важно е да знаем къде е не 

само цялото застрояване, но и къде е концентрирано населението и 

кои мерки ще засегнат най-много хора 

 

ИН 2 - Образователна инфраструктура 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

8 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора 

Задължителна предпоставка за постигане на целта “Подобрена среда за 

наука и образование и насърчаване на ученето през целия живот” е 

наличния достъп до обектите на образователната и научна 

инфраструктура. Чрез определяне на съществуващия достъп на 

населението до училище и детска градина могат да се откроят жилищни 

територии без наличие на обекти, за които е особено важно да са 

разпределени равномерно спрямо нуждите на жителите на общината. 

Картината за образователната и научна инфраструктура се допълва от 

концентрацията на всички обекти, които могат да се отнесат в тази 

група - училища и детски градини, университети и обекти на развойната 

дейност, учебни центрове, школи и пр. Трите индикатора в състава на 

комбинирания индикатор са с равни тежести, тъй като не се дава 

предимство на някой конкретен вид образователна/ научна 

инфраструктура. В системата от индикатори по тази специфична цел, 

комбинирания индикатор е с най-висока тежест, тъй като средата за 
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наука, образование и учене през целия живот е силно свързана с 

физическата инфраструктура на тези обекти и достъпа до тях. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Пешеходен достъп до училища - дял необслужено население 

ин 2 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено 

население 

ин 3 - Концентрация на образователна инфраструктура - общо - 

университети, училища, ДГ, школи, ФА 

 

● Обяснение 

ин 1 - Пешеходен достъп до училища - дял необслужено население 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според 

степента на обслужване на населението с пешеходен достъп до 

училище. Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата 

пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 

4км/час) от училищата. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с 

най-съществен проблем по показателя за достъп до основно 

образование. Тези територии биха били приоритетни по отношение 

осигуряването на достъп до училище. 

 

ин 2 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено 

население 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според 

степента на обслужване на населението с пешеходен достъп до 

общинска детска градина. Пешеходният достъп е изчислен по 

съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9 мин. при 

движение със скорост 4км/час) от детските градини. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с 

най-съществен проблем по показателя за достъп до общински детски 

градини. Тези територии биха били приоритетни по отношение 

осигуряването на достъп/ разширяване на съществуващи/ изграждане 

на нови детски градини.. 
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ин 3 - Концентрация на образователна инфраструктура - общо - 

университети, училища, ДГ, школи и пр. 

o Мерна единица - бр/ГЕ 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява изчисление на 

абсолютната концентрация на обекти на образователната/ научната 

инфраструктура на територията на Столична община по ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират 

зоните с потенциал за развитие на база повишената концентрация на 

образователни и научни обекти в тях, както и зоните с население за 

които не е достъпна каквато и да е образователна инфраструктура.. 

 

ИН 3 - Достъп на населението до спорт и игра 
● Тип 

комбо индикатор   

● Тежест 

8 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора 

Индикаторът представлява оценка на достъпа до места за игра и спорт и 

има за цел да покаже ГЕ, които обслужеността от такива обекти е най-

малка.. Той е важен елемент от мобилността на населението и жизнената 

среда в един град. Тежестта на индикатора се определя от 

необходимостта да приоритизираме достъпа на населението до места за 

спорт и игра в публични пространства, но е определен с тежест 8, тъй 

като за да осигурим изпълнението на целта първо е важно да постигнем 

индикатори като достъп на населението до зелени обекти, в които да се 

реализират още обекти за игра и спорт, както и да се насърчи 

жизнеността на градската среда. 

 

В комбо индикатора има общо три индикатора. Два от тях са с една и 

съща тежест. Това е така защото не целим да приоритизираме, а да 

покажем, че достъпа до игра и достъпа до спорт трябва да бъдат еднакво 

важни. По този начин поставяме здравето и мобилността на 

потенциалните ползватели, съответно - децата и подрастващите и 

възрастните като еднакво важни за развитие.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки 
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ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки 

ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с 

обществен достъп  

 

● Обяснение 

ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от 

населението в една градоустройствена единица (ГЕ), което има 

пешеходен достъп до детски площадки, с публичен достъп, в рамките 

на 600м (или 9 минути) ходене пеша.  

o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е 

предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и 

пешеходната мрежа в града.. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в 

една ГЕ младото население (децата) има достъп на пешеходно 

разстояние до детска площадка - място за игра. Това е важно, тъй 

като за малки деца се оценява високо наличието на бърз и удобен 

достъп до места за игра, чрез ходене пеша не повече от 9 минути. 

o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма 

важност на градоустройствени единици, в които до момента има 

много малко хора или изобщо няма хора, които попадат в изохрона на 

достъпност на детски площадки. Акцентира се върху 

градоустройствени единици, в които няма обслуженост от детски 

площадки, но има население, което се нуждае от такива обекти. Така се 

идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може всички 

жители на общината да имат достъп до свободни места за игра. 

 

ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от 

населението в една градоустройствена единица (ГЕ), което има 

пешеходен достъп до публични спортни площадки, в рамките на 600м 

(или 9 минути) ходене пеша.  

o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е 

предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и 

пешеходната мрежа в града. 
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o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в 

една градоустройствена единица хората имат достъп до публични 

обекти за спорт - спортни площадки. Това важи както за 

подрастващото, така и за възрастното население. 

o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма 

важност на градоустройствени единици, в които до момента има 

много малко хора или изобщо няма хора, които попадат в изохрона на 

достъпност на спортни площадки. Акцентира се върху 

градоустройствени единици, в които няма обслуженост, но има 

население, което се нуждае от такива обекти. Така се идентифицират 

ГЕ, в които има нужда от намеса за да може всички жители на 

общината да имат достъп до безплатни съоръжения за спорт. 

 

ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с 

обществен достъп 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от 

населението в една градоустройствена единица (ГЕ), което има 

пешеходен достъп до дворовете на общински училища, които са със 

свободен достъп, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша. 

Свободен достъп означава дворът на училището и изградената база 

на открито за спорт да бъде свободна за ползване от външни лица, 

извън работно време на училището.  

Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект на интерес 

е предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и 

пешеходната мрежа в града. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в 

една ГЕ населението има достъп на пешеходно разстояние до 

дворовете на общински училища, които са със свободен достъп. Това е 

важно, тъй като изградената материална база на училищата може и 

трябва да има възможност да се използва от повече от една група 

ползватели.  

Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма 

важност на градоустройствени единици, в които до момента има 

много малко хора или изобщо няма хора, които попадат в изохрона на 

достъпност на дворовете на училищата. Акцентира се върху 

градоустройствени единици, в които няма достъп до дворове на 



СЦ №11 - Методология за избор на зони за въздействие   |   9 

 

училища, но има население, което се нуждае от такива обекти, като 

форма на спортни площадки.  

 

ИН 4 - Обслуженост на населението от обекти на зелената система с широк 
обществен достъп 

● Тип 

комбо индикатор   

● Тежест 

8 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора 

Индикаторът има за цел да покаже териториите с най-лоша 

обслуженост на населението от обекти на зелената система за широко 

обществено ползване като отразява, както съществуващото положение 

на изградеността на градските паркове и градини, така и потенциалните 

зелени площи заложени в устройствените планове на града и 

нереализираните обекти.. Този комбо индикатор е с най-висока тежест 

(5). Той индикира пропуски в баланса на територията и отразява зоните с 

най-лош природен капитал. Обектите на зелената система са “гръбнака” 

чистата и здрава жизнена среда и без тях би било невъзможно да се развие 

природния капитал и да се постигне богато биоразнообразие.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял от населението, потенциално необслужено от (нереализирани) 

паркове и градини 

ин 2 - Дял от населението на ГЕ, необслужено от паркове и градини 

 

● Обяснение 

ин 1 - Дял от населението, потенциално необслужено от (нереализирани) 

паркове и градини 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Индикатора показва брой хора необслужени 

от реализирани и нереализирани паркове и градини. 

o Обосновка/аргументация – Индикатора има за цел да покаже ГЕ, чието 

население не само е необслужено от съществуващи паркове и градини, 

но и няма перспектива да бъде обслужено от неизградени обекти на 

зелената система. За целта е използван мрежови анализ на 

тероторията на Столична община, като за обслужено население се 
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счита това, което попада в пешеходния изохрон на достъпност от 

200-400-600м.  

 

ин 2 - Дял от населението на ГЕ, необслужено от паркове и градини 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 6 

o Разяснение/определение – Индикатора показва количеството жители 

необслужени от съществуващите обекти на зелената система за 

широко обществено ползване-паркове и градини. 

o Обосновка/аргументация – Индикатора има за цел да покаже 

текущото състояние на зелената система и достъпа на гражданите 

до ежедневен активен и пасивен отдих, липсата на благоприятното 

въздействие на градските паркове и градини и всички екосистемни 

услуги, които те предоставят. За целта е използван мрежови анализ на 

тероторията на Столична община, като за обслужено население се 

счита това, което попада в пешеходния изохрон на достъпност от 

200-400-600м. Този индикатор с най-висока вътрешна тежест (6) 

тъй като отразява текущото състояние на зелената система и 

възможностите за интегриране на природен капитал в градска среда., 

създаване на по-чиста и здрава жизнена среда в кварталите и 

стимулиране на биоразнообразието.  

 

ИН 5 - Мултифункционалност 
● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

коефициент 

● Тежест 

12 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Разяснение/определение  

Мултифункционалността е пресметната като са картирани услугите на 

територията на СО. Използвани са различни регистри и отворени бази 

данни с такива обекти. Индикаторът представлява коефициент, който 

отразява бройката услуги, но и тяхното разнообразие. 

● Обосновка/аргументация 

Този индикатор е показателен за мултифункционалността на средата. 

Колкото повече и по-разнообразни обекти са налични в една ГЕ, толкова 

повече възможности са на разположение на жителите. Съвременните 

концепции за градско планиране насърчават развитието на квартали, 
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които предоставят всичко необходимо в рамките на 10 минутна разходка 

около жилището. Мултифункционалните квартали са жизнени места, 

които стимулират интеракцията между хората и засилват връзката със 

средата. Тежестта за този индикатор е 12 понеже той е показателен за 

това дали хората имат достъп до базови услуги, продукти и места за 

отдих и забавление. 

 

ИН 6 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. 
● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

евро/м2 

● Тежест 

4 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Разяснение/определение 

Индикаторът показва средната цена на кв.м. жилищна площ, която се 

получава от събраните данни за обяви на жилища през 2019г. на 

територията на дадена ГЕ. 

● Обосновка/аргументация 

Жилищният пазар е индиректен показател за качеството на средата. 

Жилища, които са разположени в добре устроени и облагородени квартали, 

традиционно поддържат по-висока цена от средната за града. При 

формирането на цената влияние имат и качеството на 

строителството, репутацията на строителя и инвеститора, 

маркетинга и рекламата на отделните сгради и комплекси, които се 

реализират и други фактори, но локацията също има своята тежест и 

поради това се разглежда този индикатор. Ниската цена на имотите в 

дадена ГЕ е показателна за липсата на интерес и търсене на жилища в 

тази ГЕ, което може да се дължи на различни, но съществуващи проблеми 

на средата. Индикаторът се взима с тежест 4, понеже е важен, но самата 

цена се влияе и от други фактори, които могат да не са изцяло в 

съответствие със състоянието на средата. 

 

ИН 7 - В квартала си се чувствам в безопасност 
● Тип 

единичен индикатор   

● Мерна единица 

коефициент 

● Тежест 
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1 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Разяснение/определение 

Индикаторът е получен от отговорите на въпрос от анкетното 

изследване за качеството на живот на Визия за София.  

● Обосновка/аргументация 

ГЕ с повече отрицателни отговори ясно показват, че жителите в тях не 

разпознават средата като безопасна. Това би послужило и аргументирало 

мерки, които да насочат намеси в средата, които ще подобрят нейното 

състояние. Индикаторът се взима с тежест 1 понеже данните са 

събирани за групи ГЕ, а не за всяка поотделно. 

 

ИН 8 - Какво е вашето цялостно впечатление - от това, че живея в този 
квартал 

● Тип 

единичен индикатор   

● Мерна единица 

Коефициент 

● Тежест 

2 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Разяснение/определение 

Индикаторът е взет на база отговорите на въпрос от анкетното 

изследване за качеството на живот на Визия за София.  

● Обосновка/аргументация 

ГЕ с повече отрицателни отговори ясно показват, че жителите в тях не 

разпознават квартала си като място, с което се свързани или доволни, че 

са там. Това би послужило и аргументирало мерки, които да насочат 

намеси в средата, които ще подобрят нейното състояние. Индикаторът 

се взима с тежест 2 понеже данните са събирани за групи ГЕ, а не за всяка 

поотделно. 

 

ИН 9 - Какво е вашето цялостно впечатление - състоянието на улиците и 
сградите в квартала 

● Тип –  

единичен индикатор 

● Мерна единица 

коефициент 

● Тежест  

2 (гледат се проблемни ГЕ) 

● Разяснение/определение 
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Индикаторът е взет на база отговорите на въпрос от анкетното 

изследване за качеството на живот на Визия за София.  

● Обосновка/аргументация 

ГЕ с повече отрицателни отговори ясно показват, че жителите в тях не 

са доволни от състоянието на градската среда. Това би послужило и 

аргументирало мерки, които да насочат намеси в средата, които ще 

подобрят нейното състояние. Индикаторът се взима с тежест 2 понеже 

данните не са събирани за групи ГЕ, а не за всяка поотделно. 


