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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 Защитни зелени обекти комбо  4 

ИН 2 Степен на реализация на зелени 

клинове 

комбо  5 

ИН 3 Достъп на населението до спорт 

и игра 

комбо  3 

ИН 4 Обслуженост на населението от 

обекти на зелената система за 

широко обществено ползване 

комбо  5 

ИН 5 Състояние на въздух комбо  5 

ИН 6 Състояние на почви комбо 4 

ИН 7 Състояние на води комбо 5 

ИН 8 Шумово замърсяване  комбо 2 

ИН 9 Рискове от природни бедствия  комбо  5 

ИН 10 Възможности за интегриране на 

природния капитал 

комбо 3 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - Защитни зелени обекти 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

4 

● Обосновка за комбо индикатора 

Терените, които попадат в устройствена зона Тзв, осъществяват 

връзката между елементите на зелената система, осигуряват 

озеленяване по главната улична мрежа с дървесна растителност, имат 

роля в укрепването на речните корита и бреговете на естествените 

водоеми. Това са защитни терени с линеарен характер, предпазващи от 

неблагоприятни климатични въздействия, топлинни вълни, свлачища и 

други природни бедствия, като имат и укрепващи и мелиоративни 

функции. Наличието на дървесна растителност в тези територии е от 

съществена важност за целесъобразното функциониране на защитните 

зелени обекти. С жизнените си функции дърветата подпомагат 
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значително довеждането на свеж, хладен въздух от склоновете на 

планините към урбанизираните територии на Столична община. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял Тзв по градоустройствени единици, тежест 2 

ин 2 - Дял Тзв с частна собственост, тежест 5 

ин 3 - Съществуващо залесяване, тежест 1 

 
● Обяснение 

ин 1 - Дял Тзв по градоустройствени единици 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – този индикатор показва дял на 

устройствените зони Тзв от общата площ на ГЕ  

o Обосновка/аргументация – индикаторът отразява териториалния 

ресурс на всяка градоустройствена единица за площи, попадащи в 

устройствена зона Тзв. За комбо индикатора, в който попада е със 

сравнително ниска тежест (2), тъй като не всяка градоустройствена 

единица на територията на Столична община разполага с такива 

площи.  

 

ин 2 - Дял Тзв с частна собственост 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – индикаторът отразява дела на частните 

имоти от общата площ на територии попадащи в ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – индикаторът има за цел да отрази 

проблемните територии с висок дял от общата площ, заета от 

частни имоти попадащи в устройствена зона Тзв. Вътрешната 

тежест на индикатора е най-висока за този комбо индикатор (5), тъй 

като наличието на частни имоти би създавало сериозни пречки в 

изграждането, облагородяването и поддържането на тези територии, 

които иначе се предполага да бъдат публична собственост. Това са 

територии с изключително значение за град София, а понякога и за 

цялата територия на България.  

 

ин 3 - Съществуващо залесяване, тежест 1 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 
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o Разяснение/определение – индикаторът показва дял от територията 

на ГЕ заета от висока дървесна растителност  

o Обосновка/аргументация – индикаторът има за цел да отрази 

градоустройствените единици с висок ресурс от дървесни масиви. 

Основната причина да бъде включен в този комбо индикатор е пряката 

връзка между териториите, попадащи в устройствена зона Тзв и 

наличието на висока дървесна растителност. Наличието на дървесни 

масиви показва потенциал за правилното функциониране на 

защитните зелени обекти, тяхното опазване и развитие. 

 

ИН 2 - Степен на реализация на зелените клинове  
● Тип 

комбо индикатор  
● Тежест 

5 

● Обосновка за индикатора  

Индикаторът има за цел да отрази проблемите и потенциалите на 

териториите, попадащи в „зелените клинове“ на град Столична община. 

Зелените клинове имат важна роля в жизнената среда и цялостната 

екология на града, предоставяйки пряка връзка с Витоша, и давайки на 

града възможност да черпи от екологичния, микроклиматичния и 

биологичен фонд на планината. Те са изключително важни за 

пълноценното функциониране на градските паркове, предоставяйки им 

свързаност с позитивите на неурбанизираните, територии в 

периферните части на общината (плавен преход от града към природата).  

Тежестта на комбо индикатора е средна (5) спрямо останалите, като е 

взето под внимание, че зелените клинове обхващат предимно южните 

територии на града, но все пак те предоставят позитиви на цяла София.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви), тежест 4 

ин2 - Дял на запечатаните почви, тежест 5  

ин 3 -Имоти частна собственост попадащи в зелени клинове, тежест 8  

ин4 - Дял на имотите с устройствени проблеми, през които минава река, 

тежест 9 

ин5 - Комбо индикатор :Застрояване, тежест 4 

ин6 - Процент подземно застрояване, тежест 5 

ин 7- Среден процент предвидено минимално озеленяване по ОУП, тежест 

10 
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ин 8- Площ от територията нереализирани паркове и градини,, тежест 8  

 

● Обяснение 

ин 1 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви) 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – този индикатор измерва процента от 

територията на ГЕ заета от масиви с едроразмерна дървесна 

растителност  

o Обосновка/аргументация - индикаторът има за цел да отрази 

градоустройствените единици с висок ресурс от дървесни масиви. 

Наличието на дървесни масиви показва потенциал за правилното 

функциониране на зелените клинове като високата дървесна 

растителност има най-силно микроклиматично въздействие върху 

градската среда. Този индикатор е със средна тежест (4), тъй като 

наличието на дървесни масиви е с по-ниска важност от 

териториалната обезпеченост и вида на собствеността на земите 

попадащи в зелените клинове.  

 

ин 2 - Дял на запечатани почви  

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 8 

o Разяснение/определение – представлява степен на запечатване на 

почвата в резултат на антропогенна дейност чрез заместване на 

оригиналната естествена земна покривка или водна повърхност с 

изкуствена, често непроницаема за водата. Тези изкуствени 

повърхности обикновено се поддържат за дълги периоди от време. 

Например 1% запечата почва е нива, трева, гора, 50% е покрита с 

чакъл, 100 % с асфалт, сграда или бетон. 

o Обосновка/аргументация - Степента на запечатването на земната 

повърхност влияе върху характеристиките на оттока на 

повърхностните води, което от своя страна влияе на вероятността 

от наводнения и свързания с тях риск. Степента на запечатване на 

земната повърхност е пряк индикатор за урбанизацията на 

територията и може лесно да се проследява нейното развитие. Също 

така има пряка връзка с биоразнообразието, картирането и оценката 

на екосистемните услуги. За всяка урбанизирана територия е важно да 
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се гарантира известен % незапечата земна повърност, чрез запазване 

или изграждане за зелени или водни площи. 

 

ин 3 - Имоти частна собственост попадащи в зелени клинове  

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 8 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва дял от общата площ 

на зелените клинове заета от частни имоти. 

o Обосновка/аргументация - Обосновка/аргументация - Този индикатор 

има за цел да обърне внимание на териториите, които са част от 

зелените клинове с най-голям дял частна собственост. Поради 

сравнително ниската степен на изграденост на зелените клинове 

това са територии, които са с най-голям степен на застрашеност и с 

най-малък шанс за реализация в близкото бъдеще и с най-малък шанс да 

се превърнат в пълноценна част от зелената система и зелените 

клинове. Този индикатор е със сравнително висока вътрешна 

тежест(8), защото частната собственост на територии попадащи в 

обхвата на зелените клинове е предпоставка за трудната им 

реализация като обекти на зелената система, непълноценната им 

поддръжка в следствие на което би се компроментирало и качеството 

и цялостната функция на зелените клинове.  

 

ин 4- Дял на имотите с устройствени проблеми през които минава река  

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 9 

o Разяснение/определение-  Този индикатор измерва дела на имотите с 

устройствени проблеми, през които минава дадена река, спрямо броя 

на всички имоти, през които минава същата река.  

o Обосновка/аргументация - реките са национално богатство, 

защитени от конституцията на Р. България. Те подлежат на редица 

устройствени и нормативни изисквания. Най-малкото, за всеки речен 

участък трябва да има самостоятелен поземлен имот в 

кадастралната карта, публична държавна собственост, начин на 

трайно ползване “за река”. Съответно в устройствените планове да 

попадат в територия с подходящ устройствен режим - паркове, 

градски канали, зелени клинове и др. След направен анализ на част от 

речната система на СО (тази, която минава през града) е установен 

голям процент на речни участъци, които минават през частни имоти, 
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нямат собствен ПИ и са със сгрешени кадастрални характеристики. 

Този факт силно затруднява инвестиционните дейности на СО и 

инвеститори, дейностите по устройство на територията, 

превенцията от наводнения, поддържането на богато 

биоразнообразие и осигуряване на добри екосистемни услуги. 

Необходими са поредица от процедури за решаване на описаните 

проблеми, предимно кадастрални, включително и съдебно 

производство. Разрешаване на устройствените проблеми със земите 

необходими за интегриране на природния капитал е необходима 

предпоставка за развитие на предоставянето на ЕСУ, предвид на 

горното е зададена тежест 9. 

 

ин 5- Комбо индикатор: Застрояване  

o Мерна единица - : [коефициент],[км/км2], [бр/км2] 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение - индикатора е оформен в комбинация от 

анализи за “Интензивност на застрояване”, “Гъстота на уличната 

мрежа” и “Гъстотата на населението по РЗП”.  

o Обосновка/аргументация - 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 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. Индикатора има 

влияние за натоварването на средата, но това натоварване може да 

се управлява и да не бъде определящо за нейното качество. 

 

ин 6- Процент подземно застрояване  

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 5 
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o Разяснение/определение - този индикатор измерва площта заета от 

подземно застрояване от общата площ в една градоустройствена 

единица.  

o Обосновка/аргументация - Този индикатор има за цел да обърне 

внимание на тези територии, които са с най-голям процент налично 

подземно застрояване. Площите с налично подземно застрояване в 

общия случай са такива, които поради малкия почвен слой, 

спецификата на съоръженията и други фактори, които не позволяват 

засаждането на едроразмерна дървесна растителност в рамките на 

техния обхват. Липсата на едроразмерна растителност създава 

условия, маломерния по дълбочина почвен слой и компроментирането 

на почвената пропускливост са предпоставки за трудното усвояване 

и облагородяване на иначе свободни надземни терени.  

 

ин 7- Среден процент предвидено минимално озеленяване по ОУП   

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 10 

o Разяснение/определение - този индикатор измерва средния процент 

предвидено минимално озеленяване по устройствените зони зададени 

от ОУП 

o Обосновка/аргументация - този индикатор има за цел да покаже 

териториите с най-лоша предоставена териториална обезпеченост 

от за озеленяване определени от показателите на устройствените 

зони на действащия ОУП. Това са площи, които имат най-нисък 

процент предвидено озеленяване.   

 

ин 8- Площ от територията нереализирани паркове и градини  

o Мерна единица - кв.м. 

o Вътрешна тежест - 8 

o Разяснение/определение - този индикатор измерва площта на 

териториите предвидени за обекти на зелената система, които все 

още не са реализирани. 

o Обосновка/аргументация - индикаторът има за цел да покаже 

териториите, които са предвидени за обекти на зелената система, 

но остават все още нереализирани. Това са площи, които са не само 

териториално и законово предвидени за обекти на зелената система, 

но често и с историческа и функционална обоснованост за 

реализацията им като такива. Подобни площи, попадащи в обхвата на 
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зелените клинове имат още по-голямо значение за град София. 

Индикатора е с висока вътрешна тежест (8) поради силната нужда от 

реализация на обекти от зелената система в подобни територии, 

вече отредени за тези цели. 

 

ИН 3 - Достъп на населението до спорт и игра (влиза и в СЦ11) 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

3 

● 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 4, 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 подсигури 

екологичното състояние на средата, за да стане тя жизнена. 

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, 

тежест 3 

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

тежест 3 

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

обществен достъп, тежест 2 

 
● Обяснение 

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

o Мерна единица - % 
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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.. 

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. 

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 
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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.  

o 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.  

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 дворовете на училищата. Акцентира се върху 

градоустройствени единици, в които няма достъп до дворове на 

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

форма на спортни площадки.  

o Чрез този индикатор и достъпа до спортни площадки се 

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

жители на общината да имат достъп до свободни места за спорт.           
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ИН 4 - Обслуженост на населението от обекти на зелената система с широко 
обществено ползване  
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

5 

● Обосновка за комбо индикатора 

Индикаторът има за цел да покаже онези територии, имащи най-голям 

недостиг по отношение обслужеността на населението от обекти на 

зелената система за широко обществено ползване. Взети са предвид 

както реализираните паркове и градини, така и потенциала на заложени в 

устройствените планове на общината, но нереализирани обекти на 

зелената система.. 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” на 

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

интегрира и развие качествено 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, тежест 3 

ин 2 - Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини., тежест 6  

 

● Обяснение 

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

паркове и градини 

o Мерна единица – бр. 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – индикаторът показва броя на хората, 

необслужени от реализирани и нереализирани паркове и градини  

o Обосновка/аргументация - индикаторът 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 

територията на Столична община, като за обслужено население се 

счита това, което попада в пешеходния изохрон на достъпност от 

200-400-600 м.  
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ин 2 -Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини 

o Мерна единица – бр. 

o Вътрешна тежест - 6 

o Разяснение/определение – индикаторът показва количеството 

жители необслужени от съществуващите обекти на зелената 

система за широко обществено ползване-паркове и градини 

o Обосновка/аргументация - индикаторът 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 

територията на Столична община, като за обслужено население се 

счита това, което попада в пешеходния изохрон на достъпност от 

200-400-600 м. 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 - Състояние на въздух 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

5 

● Обосновка за комбо индикатора 

Справянето с екологичните проблеми е дългосрочна цел, която намира 

централно място в редица стратегически и други документи на 

международно, национално и местно ниво. Подобряването на 

параметрите за състоянието на околната среда е от ключово значение и 

за Програма за София. Постигането на по-чисти въздух, ще подобри 

здравето и благосъстоянието на хората и ще намали разходите за 

здравеопазване и загубените работни места.  

Екосистемите осигуряват храна, прясна вода, чист въздух и подслон и 

тяхното опазване и поддържане в добро състояние е от първостепенно 

значение. По този начин ще се постигне и намаляване на природните 

бедствия, вредителите и болестите и ще се спомогне за регулирането 

на климата. Подобряването на природната среда ще окаже положителен 

принос и за спиране на загубата на биологично разнообразие, но в същото 

време ще даде и нови възможности за бизнеса.  
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Насърчаването на принципите на зелената и кръговата икономика, 

доброто управление на отпадъците също ще допринесе за намаляване на 

замърсяването. Тези аспекти са обхванати от индикатори и по други 

специфични цели.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1- Гъстота на населението, тежест 5  

ин 2- ГЕ, в които има превишаване на нормата за азтони диоксиди, 

тежест 10 

ин 3 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани 

от всички източници, тежест 10 

ин 4 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива, тежест 7 

 

● Обяснение 

ин 1- Гъстота на населението  

o Мерна единица -[жители/км2] 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение- Този индикатор има за цел да измери 

количеството хора на кв.м.. обитаващи дадена територия 

o Обосновка/аргументация - С този индикатор се цели да изпъкнат 

териториите с най-висока гъстота на населението, тъй като се 

предполага, че това са зоните с най-голямо денонощно натоварване и 

справянето с проблемите в качеството на въздуха на тези места ще 

подобри живота на максимално много граждани.  

 

ин 2- ГЕ, в които има превишаване на нормата за азотни диоксиди 

o Мерна единица -  

o Вътрешна тежест - 10 

o Разяснение/определение - индикаторът има за цел да покаже 

градоустройствените единици с най-голямо превишение на 

количествата на азтони диоксиди 

o Обосновка/аргументация - основен източник на азотен диоксид са 

горивните процеси от моторните превозни средства, някои части от 

промишлеността и топлоелектрическите централи. В комбинация с 

интензивна слънчева светлина и летливи органични съединения 

азотния диоксид може да взаимодейства със средата химически и да 

доведе до образуването на вторични замърсители. Комплексността 

на проблема със замърсяването с азотен диоксид и рисковете за 
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човешкото здраве, до които води налагат този индикатор да е с най-

висока тежест (10), тъй като е и един от основните показатели за 

чистотата на атмосферния въздух.  

 

ин 3 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, 

формирани от всички източници 

o Мерна единица – бр. 

o Вътрешна тежест - 10 

o Разяснение/определение – този индикатор представя една от 

нормите на вредни вещества в атмосферния въздух, залегнала в 

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 

в атмосферния въздух определя нормите за SO2, NO2, ФПЧ, Pb, СО, О3 и 

бензен. Първичните фини прахови частици произхождат от природни 

източници или антропогенни източници. Допустимият брой 

превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 е 35 броя за една 

година. 

o Обосновка/аргументация – замърсяването на атмосферния въздух с 

ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на 

атмосферния въздух на национално ниво, като СО не прави изключение. 

Основен източник на регистрираните наднормени замърсявания са 

битовите и транспортните дейности на територията на общината, 

както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. 

Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с 

прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични 

условия на територията на СО. Индикаторът има най-високата 

вътрешна тежест, тъй като замърсяването на въздуха е едно от 

най-сериозните предизвикателства за СО.  

 

ин 4 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива 

o Мерна единица - бр.  

o Вътрешна тежест - 7 

o Разяснение/определение – броят домакинства, които се отопляват на 

твърди горива е важен индикатор за идентифициране на източниците 

на замърсяване на въздуха. Данните за този индикатор са получени 

чрез социологическо проучва по проект на СО сравнени и допълнени с 

данни от националното преброяване през 2011 г. 
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o Обосновка/аргументация – локализирането на източниците на 

замърсяване в резултат на изгаряна не твърди горива за битово 

отопление ще позволи по-ефективно планиране на мерки за намаляване 

на замърсяването на въздуха от битовото отопление, което е 

основният източник на замърсяване на въздуха с ФПЧ10. Поради 

високият приоритет на замърсяването на въздуха, този индикатор 

също получава най-висока тежест.  

 

ИН 6 - Състояние на почви  
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

4 

● Обосновка за комбо индикатора  

Почвите са невръзващаем и несъизмерим с човешкия живот ресурс. 

Веднъж нарушен, техния крехък баланс става изключително труден за 

възстановяване. Поради тази причина, за пълната оценка на екологичното 

състояние и капацитет на Столична община, индикатора състояние на 

почвите заема важно място  с висока тежест (4). Двата съставни 

индикатора -”Дял потенциално замърсени почви” и “Дял замърсени почви” 

целят да отразят най-уязвимите и пострадали от човешкото 

въздействие територии в границата на столицата. Това са територии, 

към които всяка намеса и инвестиция трябва да бъде специфично 

премерена и съобразена с характера на замърсяването.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял потенциално замърсени почви, тежест 2  

ин 2 - Дял замърсени почви, тежест 5 

 

ин 1 - Дял потенциално замърсени почви 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – това са територии, за които по анализ на 

индикативни данни и експертна оценка е определено, че има 

обосновано предположение, че може да са замърсени с различни вредни 

вещества. Като това включва територии на бивши индустриални 

зони с потенциално замърсяващи индустрии при не добро спазване на 

добрите екологични практики, наложени през последните години и/или 

територии, които са в близост до установено замърсени и 
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нерекултивирани територии, за които на базата на оценки на сходни 

случаи има обосновано предположение, че може да са замърсени от 

аерозолен или воден пренос на замърсители. 

o Обосновка/аргументация – замърсяването на почви от минали 

индустриални и конкретно минно добивни и преработвателни 

дейности е изключително важно да се локализира и да се вземат 

адекватни мерки както при източника на замърсяване, така и при 

нарушените терени, за да се предотврати допълнително 

разпространение на замърсители и увеличаване на деградирали 

тересни. Замърсяването на почвите с тежки метали и радионуклиди 

освен екологичен проблем е свързан и със сериозни здравни проблеми 

(което е установено и доказано в научната литература) и за това 

установяването му в потенциално замърсените територии и 

прилагането на метода на предпазливостта за екологични аспекти е с 

най-висока степен. Индикаторът има по-ниска тежест (2) поради 

наличието на индикатор “Дял замърсени почви”, които борави с по-

пълноценни данни.  

 

ин 2 - Дял замърсени почви 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – % от територия на землище с установени 

чрез пробонабиране и анализи замърсени почви с наднормено 

замърсяване.  

o Обосновка/аргументация –  при този индикатор в допълнение имаме 

установени през годините наднормени замърсявания на определени 

територии и липса на доказателства за предприети мерки и действия 

по отстраняване и ограничаване на екологичните щети. Този 

индикатор бива откроен с най-висока вътрешна тежест поради 

пълнотата на данните, с които е изготвен.  

 

ИН 7 - Състояние на води  
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

5 

● Обосновка за комбо индикатора  
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Правилната оценка, мониторинг и управление на водния ресурс на 

Столична община са от ключово значение за пълноценното усвояване на 

тази изключително ценна природна даденост. Състоянието на водите е 

от ключово значение както за здравето на всяка една биоценоточна 

съвкупност, така и за здравето на широката общественост 

помещаващи се на територията на столицата. Екологичния статус на 

водите трябва да бъде следен във възможно най-дребен детайл, а 

устройствените проблеми свързани с коритата на реките да се 

елиминират, тъй като това е една предпоставка за ограничаването и 

компроментирането на ресурс, който следва да бъде достъпен за 

широката общественост и предоставя .  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Степен на изграденост на канализационната мрежа, тежест 10 

ин 2 - Дял на имотите с устройствени проблеми през които минава река, 

тежест 8  

ин 3 - ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките, тежест 4  

ин 4 - ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на 

повърхностните води, тежест 4  

 

ин 1 - Степен на изграденост на канализационната мрежа 

o Мерна единица - % от дължината на уличната мрежа 

o Вътрешна тежест - 10 

o Разяснение/определение – този индикатор отразява процентното 

отношение на дължината на канализационната мрежа към общата 

дължина на уличната мрежа  

o Обосновка/аргументация – СО с агломерациите, включени в границите 

ѝ все още изостава значително от стандартите, определени от 

директивата за пречистване на градските отпадъчни води 

(Директива 91/271/ЕИО). Степента на изграденост на 

канализационната мрежа има директна връзка с екологичното 

състояние на територията. Липсата на канализация е основна причина 

за нарушаване на екологичното равновесие, а също така крие риск за 

здравето на населението, поради което на този индикатор е 

поставена най-висока тежест (10) 

 

ин 2 - Дял на имотите с устройствени проблеми, през които минава река 

o Мерна единица - % 
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o Вътрешна тежест - 8 

o Разяснение/определение – Този индикатор измерва дела на имотите с 

устройствени проблеми, през които минава дадена река, спрямо броя 

на всички имоти, през които минава същата река.  

o Обосновка/аргументация – реките са национално богатство, 

защитени от конституцията на Р. България. Те подлежат на редица 

устройствени и нормативни изисквания. За всеки речен участък 

трябва да има самостоятелен поземлен имот в кадастралната карта, 

публична държавна собственост, начин на трайно ползване “за река”. В 

устройствените планове те трябва да попадат в територия с 

подходящ устройствен режим - паркове, градски канали, зелени 

клинове и др. След направен анализ на част от речната система на СО 

(тази, която минава през града) е установен голям процент на речни 

участъци, които минават през частни имоти, нямат собствен ПИ и са 

със сгрешени кадастрални характеристики. Този факт силно 

затруднява инвестиционните дейности на СО и инвеститори, 

дейностите по устройство на територията, превенцията от 

наводнения, поддържането на богато биоразнообразие и осигуряване 

на добри екосистемни услуги. Необходими са поредица от процедури за 

решаване на описаните проблеми, предимно кадастрални, включително 

и съдебно производство. 

 

ин 3 - ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките 

o Мерна единица – бр. 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – Този индикатор отчита ГЕ, за които не е 

направен анализ, необходим за предишния индикатор 2. 

o Обосновка/аргументация – Данните от този анализ показват за каква 

част от ГЕ няма информация за устройствения режим на реките и 

съответно къде има необходимо да се направи/довърши, за да обхване 

цялата хидрографска мрежа за територията на СО с цел определяне на 

индикатор 2.. 

 

ин 4 - ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на 

повърхностните води 

o Мерна единица – бр. 

o Вътрешна тежест - 4 
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o Разяснение/определение – идентифицирани ГЕ, през които преминават 

повърхностни водни обекти, за които липсва информация от 

националната мониторингова мрежа на Басейнова дирекция за 

състояние на повърхностните водни обекти, като поради липсата на 

изградена канализационна мрежа нагоре по течението на водните 

обекти може да се направи обосновано предположение, че има 

нерегламентирани зауствания на битово-фекални отпадни води в тях 

и съответно има замърсявания. Обоснованото предположение се 

базира на данни от непълно картиране на нерегламентирани 

зауствания от СВ, предоставени в чернова на РПИП и тенденциите, 

които са установени там, както и от анализите за и предложените 

мерки във връзка с наличност на замърсявания и връзката с 

неизградена канализационна мрежа в ПУРБ 2016 г.  

o Обосновка/аргументация – допълването и сгъстяване на 

мониторинговата мрежа по реките в СО, ще даде достатъчно данни, 

които ще обосноват мерки за преустановаване на нерегламентирани 

зауствания, по-добър мониторинг по изпълнение на устройственото 

планиране и строителството. Подобряването на качеството на 

водите, като цяло ще подобри използването на реките за 

рекреационни дейности, ще даде ценна информация за подобряване на 

биоразнообразието и повишаване на екосистемните услуги. Предвид 

важността на наличието на данни за качеството с цел да се 

идентифицират проблемите с липсата на канализация на индикатора е 

дадена тежест 4. 

 

ИН 8 - Шумово замърсяване  
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест - 2 

● Обосновка за комбо индикатора 

Шумовото замърсяване в градските територии е засилващ се проблем, особено 

в силно урбанизирани и развиващи се градове като София. Значението на 

шумовите нива в градовете е все по-дисктурана и изследвана тема, като някои 

от последните доклади на ЕК го поставят наравно със атмосферното 

замърсяване като здравен риск за населението, водещо до стрес и редица 

здравословни проблеми засягащи, както физическото така и психическото 

здраве на жителите. Освен всичко високите нива на дневен и нощен шум са 

заплаха и за наличието на богато биоразнообразие в градовете. Подхода за 

справянето с този проблема следва да бъде холистичен, чрез преосмислянето и 
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оптимизирането на почти всички градски системи - озеленяване, транспорт, 

жилищна политика и други.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Гъстота на населението, тежест 5  

ин 2 - Нива на дневно/нощно шумово замърсяване, тежест 10  

 

ин 1 - Гъстота на населението 

o Мерна единица - жители/кв.км 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение - този индикатор има за цел да измери и 

подчертае зоните с висока гъстота на населението 

o Обосновка/аргументация - зоните с голяма гъстота на населението 

следва да бъдат както най-генериращите шумово замърсяване, така и 

най-засегнатите от него, поради големия брой хора живеещи в тези 

територии от урбанизираната среда. В комбинация с индикатор за 

шумово замърсяване, целим да получим най-приоритетните зони за 

намеси спрямо броя живущи хора, което ще даде възможност за 

подобряване на жизнената среда на максимален брой жители.  

 

ин 2 - Нива на дневно/нощно шумово замърсяване 

o Мерна единица - dB(А) 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – дневният период включва времето от 7 до 

19 ч. (с продължителност 12 часа), а нощният период - времето от 23 

до 7 ч. (с продължителност 8 часа). Индикаторът е отчетен в 

съответствие с изискванията на Наредба 6 от 26 юни 2006 г. за 

показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части от денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 

оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението.  

o Обосновка/аргументация – Нивото на шума в повече от ¾ от 

пунктовете на територията на град София се задържа трайно над 

гранични стойности, което е неблагоприятно. Не се регистрират 

съществени промени в измерените еквивалентни нива на шума през 

последните две години. Относителният дял на пунктовете в 

диапазона под 58 dB(А) е най-голям, като в него попадат преди всичко 
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жилищни територии, зони за обществен и индивидуален отдих и зони 

извън урбанизираните територии. В пунктовете в близост до 

интензивен трафик и релсов транспорт, нивото на шума трайно се 

запазва над гранични стойности. Индикаторът има вътрешна 

тежест 4, тъй като шумовото замърсяване се нарежда на второ 

място по негативно въздействие върху човешкото здраве след 

замърсяването на въздуха.  

 

ИН 9 - Рискове от природни бедствия 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

5 

● Обосновка за комбо индикатора 

Индикаторът представлява анализ на СО, с цел да се установят 

територии, които са в по-голям риск от настъпване на природно 

бедствие. Данните се привързват към градоустройствени единици за да 

се характеризират едни части от града с по-голям риск от други. Това е 

тясно свързано с потенциалните мерки за предотвратяване на едно 

бедствие или намаляване на неговия ефект, тъй като причините за 

природно бедствие често са вследствие на външно влияние, както 

атмосферно, така и чрез потреблението на земята в близост до зоната 

на риск.. 

В този комбо индикатора има 10 индикатора. От тях първите 6 могат да 

бъдат категоризирани като стихийни и с щети и потенциално засегнати 

животи в момента на случване на бедствието, а останалите индикатори 

могат да бъдат категоризирани като нестихийни и с действие, чийто 

ефект се мултиплицира във времето. Към момента това е валидно за 

микроклимата на Столична община и не е дългосрочна гарантирана 

характеристика на бедствията.  

За да се намали риска от настъпване на природно бедствие или да се 

намали неговия ефект е необходимо да се приложат широк набор от мерки 

по отношение на това как живеем и потребяваме земята си. Именно 

поради това индикаторът е с тежест 5. Неговото приоритизиране е 

важно при планирането на градската среда, опазването на природната 

среда и биоразнообразието и превръщането им в по-здрава и интегрирана 

жизнена среда. 
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● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1- Дял на запечатани почви, тежест 6 

ин 2 - Наличие на свлачища и срутища, тежест 10 

ин 3 - Дял на зоните с повишен сеизмичен риск, тежест 2 

ин 4 - Риск от наводнения - висока степен, тежест 10 

ин 5 - Риск от наводнения - средна степен, тежест 9 

ин 6 - Риск от наводнения - ниска степен, тежест 8 

ин 7 - Уязвимост от топлинни вълни - висока степен, тежест 8 

ин 8- Уязвимост от топлинни вълни - средна степен, тежест 6  

ин 9 - Уязвимост от топлинни вълни - ниска степен, тежест 4 

ин 10 - Процент ослънчаване, тежест 1 

 
● Обяснение 

ин 1 - Дял на запечатани почви 

o Мерна единица - % от ГЕ 

o Вътрешна тежест - 6 

o Разяснение/определение – индикаторът дава информация къде има 

запечатани почви, поради които се намалява възможността за 

оттичане на вода от проливни валежи и/или краткотрайни проливни 

валежи и има риск от предизвикване на топлинни вълни. Използваме го, 

за да идентифицираме градоустройствените единици с проблем, а 

именно - най-голямо запечатване на почвите в ГЕ, което би 

затруднило осъществяване на мерки, свързани с намаляване на риска 

от проливни дъждове, наводнения и уязвимост от топлинни 

вълни/градски топлинни острови в градската среда. 

o развитието на инфраструктурата и жил. среда влияе значително на 

пропускливостта на почвите.  

o Обосновка/аргументация – развитието на града с увеличаването на 

дела сгради в градоустройствените единици, както и реализирането 

на инфраструктурата, необходима за функционирането на градската 

среда влияе значително върху пропускливостта на почвите и 

възможността за оттичане на води от дъждовете. Индикаторът 

показва анализ на проблемните места в общината, по отношение на 

гъстота на застрояване и реализиране на инфраструктура, за сметка 

на свободните площи (пр. зелената система). Това е важен аспект за да 

се установят проблемните зони, така и да се предвидят мерки, които 

да подпомогнат дейността по управление на водните количества в 

града. Тежестта на индикатора е 6 тъй като третирането на зони 
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със запечатване е от голяма важност при дългосрочното управление 

на риска от т. нар. градски наводнения. 

 

ин 2 - Наличие на свлачища и срутища 

o Мерна единица - да/не 

o Вътрешна тежест - 10 

o Разяснение/определение – Индикаторът дава информация за това къде 

има активни свлачища и срутища. Използваме го за да идентифицираме 

градоустройствени единици с проблем, който може да компрометира 

развитието на дадена урбанизирана територия, да наруши целостта 

на хабитати и т.н. 

o Обосновка/аргументация – Данните за свлачища в СО показват, че има 

определени територии, в които има голяма активност. Индикаторът 

е с цел да се установят проблемни територии с активни свлачища и 

срутища. Местата със свлачища и срутища могат да застрашат 

развити урбанизирани територии и да нарушат хабитати и 

специфични образувания в природната среда. Тежестта на индикатора 

е 10 тъй като третирането на зони със свлачища и срутища е от 

голяма важност при дългосрочното управление на територията. 

 

ин 3 - Дял на зоните с повишен сеизмичен риск 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Индикаторът дава информация за това в 

коя част на Столична община има голям процент сеизмичен риск. 

o Обосновка/аргументация – Зоната на Столична община и България 

попада в повишен сеизмичен риск, тъй като под нея има голям набор от 

разломи. Данните за земетресения през изминали години и 

последствията от тези земетресения, както и изследвания през 

годините определят територии, които са с по-голям сеизмичен риск 

от останалите в Столична община. Резултатът от анализа дава 

информация в кои градоустройствени единици този риск е по-голям и 

ни предоставя възможност да управляваме територията им 

съобразно намаляването на антропогенния ефект върху средата. 

Тежестта на индикатора се определя от това, че мерките за 

намаляване на ефекта от настъпване на този риск трябва да се 

прилагат хоризонтално и дългосрочно, а не само в идентифицираните 

градоустройствени единици с повишен риск.  
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ин 4 - Риск от наводнения - висока степен 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 10 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от ГЕ, 

който попада в зоната на висок риск от наводнение. По 

класификацията на Басейнова дирекция това е най-високия риск от 

заливане и териториите, които попадат в моделираната заливна 

вълна трябва да се опазват с приоритет.  

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени какъв е 

риска за една ГЕ на територията й да настъпи бедствието 

наводнение и на какво и кого може да повлияе това. Наводнения с висока 

риск от настъпване са наводнения, при които вероятният период за 

повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години. С 

изключителен приоритет се третират населените територии, но 

въпреки това този индикатор разглежда всички потенциално 

засегнати територии от заливната вълна. Чрез данните от този 

анализ се установяват териториите, които са в най-голям риск и 

могат да бъдат приоритизирани при предприемане на мерки за 

предотвратяване или намаляване на последствията от бедствието. 

o Въпреки предварително определените зони на висок, среден и нисък 

риск от настъпване на наводнения при обилни валежи и недобро 

поддържане на речните корита и водосборните басейни често се 

проявява настъпването на риска и в трите рискови зони. 

 

ин 5 - Риск от наводнения - средна степен 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 8 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от ГЕ, 

който попада в зоната на среден риск от наводнение. По 

класификацията на Басейнова дирекция това е средния риск от 

заливане и териториите, които попадат в моделираната заливна 

вълна трябва да се третират по сходен начин както се третират и 

териториите, които попадат в зоната с висок риск, за да се намали 

риска от настъпване на бедствието наводнение. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени какъв е 

риска за една ГЕ на територията й да настъпи бедствието 

наводнение и на какво и кого може да повлияе това. Наводнения със 

среден риск от настъпване са наводнения, при които вероятният 
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период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години. С 

изключителен приоритет се третират населените територии, но 

въпреки това този индикатор разглежда всички потенциално 

засегнати територии от заливната вълна. Чрез данните от този 

анализ се установяват териториите, които са със среден, но все пак 

голям риск и могат да бъдат приоритизирани при предприемане на 

мерки за предотвратяване или намаляване на последствията от 

бедствието. 

 

ин 6 - Риск от наводнения - ниска степен 

o Мерна единица - % от площ на ГЕ 

o Вътрешна тежест - 6 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от ГЕ, 

който попада в зоната на нисък риск от наводнение. По 

класификацията на Басейнова дирекция това е най-ниския риск от 

заливане и териториите, които попадат в моделираната заливна 

вълна. Въпреки това, те трябва да се третират с внимание, за да се 

намали риска от настъпване на бедствието.  

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени какъв е 

риска за една ГЕ на територията й да настъпи бедствието 

наводнение и на какво и кого може да повлияе това. Наводнения с нисък 

риск от настъпване са наводнения, при които вероятният период за 

повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години. С 

изключителен приоритет се третират населените територии, но 

въпреки това този индикатор разглежда всички потенциално 

засегнати територии от заливната вълна. Чрез данните от този 

анализ се установяват териториите, които са с нисък риск, но 

въпреки това трябва да бъдат третирани специално при 

изпълняването на каквито и да е мероприятия на тях. 

 

ин 7 - Уязвимост от топлинни вълни - висока степен 

o Мерна единица - степен на уязвимост (висока) 

o Вътрешна тежест - 8 

o Разяснение/определение – физическите характеристики на градската 

среда могат да се отразят върху степента, в която хората са 

подложени на екстремни явления като топлинни вълни или наводнения. 

Развитие на жилищни и търговски структури вместо на паркове 

повишава плътността на застрояване и засилва възможността за 
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формиране на топлинни острови. Този индикатор отчита 

морфологичните особености на града и влиянието на „грапавостта“ и 

„пропускливостта“ на градската структура върху 

микроклиматичните характеристики. Високата чувствителност на 

значителна част от града е резултат от планираното компактно 

развитие на града - едновременно плътно и интензивно, с превес на 

сивата инфраструктура и общо намаляване и фрагментиране на 

зелената инфраструктура, компрометиране на зелените клинове.  

o Обосновка/аргументация – според направения анализ за уязвимостта 

на СО към климатичните промени, от климатичните опасности 

екстремната топлина води до висок риск в най-много сектори – общо 

6, като за 3 от тях оценката е максимална. Градското планиране може 

да намали риска от смъртност, заболявания и загуба на 

трудоспособност, свързани с ефекта на градския топлинен остров. 

Уязвимостта от топлинни вълни има връзка и със сектор транспорт, 

в който може да се стигне до увреждане на пътната настилка и 

повишаване на риск от катастрофи и аварии, деформация на релсовия 

път. Топлинните вълни влияят негативно и на комфорта на 

пътниците в обществения транспорт, като повишават нуждата от 

охлаждане на личните автомобили с климатици, което води до по-

висок от нормалния разход на гориво и съответно по-високи 

стойности на емисии на парникови газове и на замърсители на въздуха. 

Поради значимостта на този фактор, за индикатора е определена 

вътрешна тежест 8.  

 

ин 8 - Уязвимост от топлинни вълни - средна степен 

o Мерна единица - степен на уязвимост (средна) 

o Вътрешна тежест - 6 

o Разяснение/определение – физическите характеристики на градската 

среда могат да се отразят върху степента, в която хората са 

подложени на екстремни явления като топлинни вълни или наводнения. 

Развитие на жилищни и търговски структури вместо на паркове 

повишава плътността на застрояване и засилва възможността за 

формиране на топлинни острови. Този индикатор отчита 

морфологичните особености на града и влиянието на „грапавостта“ и 

„пропускливостта“ на градската структура върху 

микроклиматичните характеристики. Високата чувствителност на 

значителна част от града е резултат от планираното компактно 
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развитие на града - едновременно плътно и интензивно, с превес на 

сивата инфраструктура и общо намаляване и фрагментиране на 

зелената инфраструктура, компрометиране на зелените клинове.  

o Обосновка/аргументация – според направения анализ за уязвимостта 

на СО към климатичните промени, от климатичните опасности 

екстремната топлина води до висок риск в най-много сектори – общо 

6, като за 3 от тях оценката е максимална. Градското планиране може 

да намали риска от смъртност, заболявания и загуба на 

трудоспособност, свързани с ефекта на градския топлинен остров. 

Уязвимостта от топлинни вълни има връзка и със сектор транспорт, 

в който може да се стигне до увреждане на пътната настилка и 

повишаване на риск от катастрофи и аварии, деформация на релсовия 

път. Топлинните вълни влияят негативно и на комфорта на 

пътниците в обществения транспорт, като повишават нуждата от 

охлаждане на личните автомобили с климатици, което води до по-

висок от нормалния разход на гориво и съответно по-високи 

стойности на емисии на парникови газове и на замърсители на въздуха. 

Поради значимостта на този фактор и оценката за средна степен на 

риск, за индикатора е определена вътрешна тежест 6.  

 

ин 9 - Уязвимост от топлинни вълни - ниска степен 

o Мерна единица - степен на уязвимост (ниска) 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – физическите характеристики на градската 

среда могат да се отразят върху степента, в която хората са 

подложени на екстремни явления като топлинни вълни или наводнения. 

Развитие на жилищни и търговски структури вместо на паркове 

повишава плътността на застрояване и засилва възможността за 

формиране на топлинни острови. Този индикатор отчита 

морфологичните особености на града и влиянието на „грапавостта“ и 

„пропускливостта“ на градската структура върху 

микроклиматичните характеристики. Високата чувствителност на 

значителна част от града е резултат от планираното компактно 

развитие на града - едновременно плътно и интензивно, с превес на 

сивата инфраструктура и общо намаляване и фрагментиране на 

зелената инфраструктура, компрометиране на зелените клинове.  

o Обосновка/аргументация – според направения анализ за уязвимостта 

на СО към климатичните промени, от климатичните опасности 
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екстремната топлина води до висок риск в най-много сектори – общо 

6, като за 3 от тях оценката е максимална. Градското планиране може 

да намали риска от смъртност, заболявания и загуба на 

трудоспособност, свързани с ефекта на градския топлинен остров. 

Уязвимостта от топлинни вълни има връзка и със сектор транспорт, 

в който може да се стигне до увреждане на пътната настилка и 

повишаване на риск от катастрофи и аварии, деформация на релсовия 

път. Топлинните вълни влияят негативно и на комфорта на 

пътниците в обществения транспорт, като повишават нуждата от 

охлаждане на личните автомобили с климатици, което води до по-

висок от нормалния разход на гориво и съответно по-високи 

стойности на емисии на парникови газове и на замърсители на въздуха. 

Поради значимостта на този фактор и оценката за ниска степен на 

риск, за индикатора е определена вътрешна тежест 4.  

 

ин 10 - Процент ослънчаване 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Индикаторът процент ослънчаване е 

изведен на база анализ на засечването от сгради и съоръжения. 

Направен е триизмерен модел на релефа на цяла столична община, 

който включва и сградите и съоръженията с тяхната височина. На 

база на този модел е направена симулация на слънчевото греене през 

ключови периоди на годината (зимно и лятно слънцестоене, пролетно и 

есенно равноденствие). В резултат на това е генерирана карта с 

резолюция 1m/px. Картата показва съотношението на броят секунди в 

годината, в които дадена точка е била осветената от слънцето, 

спрямо общият брой секунди, в които слънцето е над хоризонта. 

Анализът на ослънчаването показва средният процент годишна 

ослънченост на всяка градоустройствена единица. 

o Обосновка/аргументация – Ослънчаването е съществено условие, 

влияещо както върху формирането на топлинните острови и 

топлинните вълни. Предвид на това, че това е вторична 

предпоставка за развитието и поддръжката на зелената система, 

която може да бъде избирана според тази фактор на този индикатор е 

зададена тежест 1. 
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ИН 10 - Възможности за интегриране на природния капитал 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

3 

● Обосновка за комбо индикатора 

Осигуряването на качествена и здравословна среда за живот във всяко 

едно населено място, особено в голям град като София, зависи пряко от 

качеството на околната среда. Природата (природния капитал) 

предоставя т.нар. „екосистемни услуги“ (ЕСУ) – ползите, извличани от 

нея. Подходът за интегрирането на екосистемния подход в 

териториалното и стратегическо планиране на градовете навлиза все 

повече на световно ниво, а Европейският съюз разработва целенасочени 

изисквания и стимули в посока разработване на методи за оценка на 

състоянието на екосистемите и услугите, предоставяни от тях, както 

и идентифициране на недостига/ търсенето на такива, предвид това 

комбо индикатора е заложен с тежест 3.  

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял защитени територии от ГЕ, тежест 10 

ин 2- Дял защитени зони (Натура 2000) от ГЕ, тежест 9  

ин 3 - Незапечатана площ на паркове и градини (ОУП) по ГЕ, тежест 9  

ин 4 - Незапечатана площ на зелени клинове по ГЕ, тежест 5 

ин 5 - Дял земеделски земи от ГЕ, тежест 4 

ин 6 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви), тежест 9  

ин 7 - Дял на незапечатани почви, тежест 3 

ин 8 - Наличие на проявени находища на минерални води, тежест 10  

ин 9 - Дял от територията на ГЕ с налични повърхностни водни тела, 

тежест 9  

ин 10 - Процент ослънчаване, тежест 1  

ин 11 - Дял от територията с богато биоразнообразие, тежест 6 

 

● Обяснение 

ин 1 - Дял защитени територии от ГЕ 

o Мерна единица -% 

o Вътрешна тежест -10  

o Разяснение/определение - индикаторът показва какъв дял от 

територията на ГЕ е заета от защитени територии, опазвани по 

Закона за защитените територии (ЗЗТ) 
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o Обосновка/аргументация - целта на индикатора е да покаже ГЕ с най-

висок дял защитените територии. Защитените територии са 

образци на естествени екосистеми, включващи характерни и/или 

забележителни диви растителни и животински видове и 

местообитанията им. Освен категоричната полза като хабитат на 

редки и защитени видове и техните местообитания, териториите 

със строга защита предоставят предпочитани места за отдих и 

туризъм заради чистата и запазена околна среда. Поради характера на 

тези територии и голямото им значение за природния капитал този 

индикатор е с най-висока вътрешна тежест (10). 

 

ин 2- Дял защитени зони (натура 2000) от ГЕ 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 9 

o Разяснение/определение - индикаторът показва какъв дял от ГЕ е зает 

от защитени зони   

o Обосновка/аргументация - Натура 2000 е общоевропейска мрежа, 

съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното 

оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за 

Европа в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното 

разнообразие. 

o Това са места от територията и акваторията на страната, които 

отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното 

разнообразие растителни и животински видове, и типове природни 

местообитания. Основна цел е да бъде гарантирано опазването на 

природните местообитания и местообитанията на видовете. Поради 

характера на тези зони и голямото им значение за природния капитал 

този индикатор е с най-висока вътрешна тежест (9). 

 

ин 3- Незапечатана площ на паркове и градини (ОУП) по ГЕ 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 9 

o Разяснение/определение - този индикатор има за цел да измери 

процентното съотношение на незапечатаните почви от общата 

площ на обектите от зелената система. 

o Обосновка/аргументация - Незапечатването на почвите е индикатор 

за за природосъобразна и динамична жизнена среда. Наличието на 



СЦ №01 - Методология за избор на зони за въздействие  |  32 

 

пропускливи почви дава възможност за по-добро водооттичане, по-

ниски температури и в крайна сметка дава усещането за една по-

близка до природата среда. Незапечатани почви дават възможност за 

развитието на многоетажна растителна “покривка”, което от своя 

страна обогатява хабитата и животинското разнообразие. Този 

индикатор с висока тежест (9) поради изключително ценния ресурс, 

който незапечатаните почви предоставят за развитието на 

биологично разнообразие.  

 

ин 4 - Незапечатана площ на зелени клинове по ГЕ  

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение - този индикатор измерва количеството 

незапечатани почви, като дял от общата площ на зелените клинове  

o Обосновка/аргументация - както е описано в индикатор 

“Незапечатана площ на паркове и градини (ОУП) по ГЕ” , е 

запечатването на почвите е индикатор за за природосъобразна и 

динамична жизнена среда, която дава възможности за създаване на 

устойчиви и разнообразни хабитати, в които да се помещава богато 

биологично разнообразие. Стимула за запазване на минимално 

количество незапечатани почви би следвало да е приоритет предвид 

специфичния характер на обекти като зелените клинове. Тежестта на 

индикатора е средна (5), тъй като зелените клинове, макар и важни, са 

само част от цялостната зелена система на София.   

 

ин 5- Дял земеделски земи от ГЕ 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение - този индикатор измерва количеството 

земеделски земи от общата площ на градоустройствените единици. 

o Обосновка/аргументация - Земеделските земи, макар и антропогенни 

по характер територии в същината си биват неурбанизирани площи. 

За картирането на целия природен и пространствен капитал на 

територията на столична община е наложително и тяхното 

включване като индикатор в оформянето на комбо индикатор 

“Възможности за интегриране на природен капитал”. Земеделските 

земи, макар и сравнително бедни като ареал, са с висок процент 

незапечатани почви. Преосмислянето на тези ареали като 
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териториален ресурс за интегриране на природен капитал и 

биоранообразие е крайно наложително предвид, голямата територия, 

която заемат, а и близостта им до урбанизираните територии. 

Въпреки потенциала на тези земи, индикатора получава сравнително 

ниска тежест (4) поради бедното биоразнообразие и антропогенния 

характер на почвите. 

 

ин 6- Съществуващо залесяване (дървесни масиви) 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 9 

o Разяснение/определение  

o Обосновка/аргументация - индикаторът има за цел да отрази 

градоустройствените единици с висок ресурс от дървесни масиви. 

Наличието на дървесни масиви показва потенциал за правилното 

функциониране на зелената система и е предпоставка за наличието на 

богато биоразнообразие. Този индикатор е със висока тежест (9) тъй 

като наличието на развити масиви с дълготрайна растителност е 

изключително ценен ресурс за постигане на богато биоразнообразие и 

опазването и оползотворяването на тези територии би следвало да е 

приоритет предвид времето, което отнема за развитието на един 

пълноценен дървесен масив.  

 

ин 7- Дял на незапечатани почви  

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – представлява степен на запечатване на 

почвата в резултат на антропогенна дейност чрез заместване на 

оригиналната естествена земна покривка или водна повърхност с 

изкуствена, често непроницаема за водата. Тези изкуствени 

повърхности обикновено се поддържат за дълги периоди от време. 

Например 1% запечата почва е нива, трева, гора, 50% е покрита с 

чакъл, 100 % с асфалт, сграда или бетон. 

o Обосновка/аргументация - степента на запечатването на земната 

повърхност влияе върху характеристиките на оттока на 

повърхностните води, което от своя страна влияе на вероятността 

от наводнения и свързания с тях риск. Степента на запечатване на 

земната повърхност е пряк индикатор за урбанизацията на 

територията и може лесно да се проследява нейното развитие. Също 
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така има пряка връзка с биоразнообразието, картирането и оценката 

на екосистемните услуги. За всяка урбанизирана територия е важно да 

се гарантира известна % незапечата земна повърност, чрез запазване 

или изграждане за зелени или водни площи. 

 

ин 8- Наличие на проявени находища на минерални води  

o Мерна единица - наличие в ГЕ 

o Вътрешна тежест - 10  

o Разяснение/определение - определено е местоположението на 

проявените находища на минерални води, като се разглеждат ГЕ с най-

голям потенциал 

o Обосновка/аргументация - Минералната вода е изключително важен 

природен ресурс с рекреационно, балнеологично и термоенергийно 

значение. Наличието ѝ спомага както за постигане на екологична 

устойчивост, така и за повишаване качеството на живот на 

населението. Тези фактори, както и това, че минералните води са 

уникално и изключително стойностно природно богатство обуславят 

поставянето на най-висока тежест (10) на индикатора с цел да се 

определят зоните с най-висок потенциал за развитие. 

 

ин 9- Дял на територията на ГЕ с налични повърхностни водни тела  

o Мерна единица -% 

o Вътрешна тежест - 9 

o Разяснение/определение - Индикаторът измерва делът на 

територията на ГЕ с налични повърхностни водни тела. 

o Обосновка/аргументация - Повърхностните водни тела имат основна 

роля при регулирането на микроклимата, а също така са изключително 

важни за биоразнообразието и екосистемните услуги. Те 

представляват част от водния баланс и са основен фактор за 

постигане на балансирана, качествена и устойчива среда за 

обитаване, труд и отдих на населението. Поради тази комплексност в 

ползите от повърхностните водни тела, на индикатора се поставя 

почти най-висока тежест (9) в общия комбо индикатор за 

интегриране на природен капитал. 

 

ин 10 - Процент ослънчаване 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 
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o Разяснение/определение – индикаторът процент ослънчаване е 

изведен на база анализ на засечването от сгради и съоръжения. 

Направен е триизмерен модел на релефа на цяла столична община, 

който включва и сградите и съоръженията с тяхната височина. На 

база на този модел е направена симулация на слънчевото греене през 

ключови периоди на годината (зимно и лятно слънцестоене, пролетно и 

есенно равноденствие). В резултат на това е генерирана карта с 

резолюция 1m/px. Картата показва съотношението на броят секунди в 

годината, в които дадена точка е била осветената от слънцето, 

спрямо общият брой секунди, в които слънцето е над хоризонта. 

Анализът на ослънчаването показва средният процент годишна 

ослънченост на всяка градоустройствена единица. 

o Обосновка/аргументация – Ослънчаването е съществено условие, 

влияещо както върху формирането на топлинните острови и 

топлинните вълни. Предвид на това, че това е вторична 

предпоставка за развитието и поддръжката на зелената система, 

която може да бъде избирана според този фактор, както и тежеста му 

спрямо останалите, което е предпоставка или препятствие за 

интегрирането на природния капитал, с цел максимизиране на ползите 

предоставяни от него на този индикатор е зададена тежест 1. 

 

ин 11 - Дял от територията с богато биоразнообразие 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 6 

o Разяснение/определение – индикаторът измерва дела от 

територията на ГЕ, където е идентифицирано богато 

биоразнообразие. 

o Обосновка/аргументация - богатото биоразнообразие е индикатор за 

хармонична, чиста и здрава жизнена среда. В урбанизираните 

територии опазването на биологичното разнообразие представлява 
изключително предизвикателство. Това е и причината този 

индикатор да е с висока тежест (6), тъй като наличното 

биоразнообразие би следвало да се счита за ценен ресурс, а опазването 

му приоритет за всяка една намеса в градска среда. 


