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Проучване за транспортно 
обслужване на НПЗ Кремиковци с 
масов транспорт 
 

Въведение 
 
Секторът на услугите е силно преобладаващ в съвременните 
конкурентноспособни градове. В него се развиват продукти с висока добавена 
стойност, привлича се висококвалифициран и образован човешки ресурс, 
възвръщаемостта е висока, ограниченията пред развитието на нови пазари са 
сравнително лесно преодолими и се предвиждат и дори определят тенденциите 
в различни сфери. Целите, които се поставят пред столичната икономика от 
стратегическите документи са в посока на все по-силно развитие на 
интензивните на знание дейности, които да направят града по-конкурентен в 
регионален и глобален мащаб.  
 
Един от приоритетите дефинирани в ИПГВР е за развитие на икономика, която 
се базира на знание, иновации и творчество. ОПР също цели развитието на 
иновативни производства, които предоставят привлекателна заетост. 
Индустриалните зони, които представляват сериозен процент от 
територията на Столична община, най-често се разглеждат като 
потенциални територии за развитие на нови и смесени функции или 
производства, които са чисти, високотехнологични, със световен пазар.  
 
Промишленото производство през последните години бележи лек ръст в дяла 
си от столичната икономика, но не е посочен като силно приоритетен сектор 
за развитие. Направените изследвания не прогнозират интензивен 
инвестиционен интерес към производствената сфера. Територията на бившия 
металургичен комбинат (МК) Кремиковци е най-голямата компактна бивша 
индустриална зона, която към момента не функционира и към която периодично 
се проявява интерес, но без осъществен голям проект, който да доведе до 
нейното трайно съживяване. Развитието на територията на МК Кремиковци е 
най-реалистично ако то е свързано с концентрирана голяма единична 
инвестиция, вместо маломерни и некоординирани помежду си инвестиции. 
 
През 2019г. немският автомобилен производител Фолксваген избра София за 
един от потенциалните кандидати за разполагане на нов автомобилен завод. 
Очакваният брой работни места бе 5000, а разглежданото място за 
позициониране на завода бе в територията на МК Кремиковци. Конкретният 
случай предизвика интерес към обновяването на територията и изследването 
на нейния потенциал, включително и нейното транспортно обслужване, което 
е предмет на настоящия анализ. 
  



 

 

2 

 

Градоустройствен анализ 
 

Предвиждания на ОУП 
 
Действащият Общ устройствен план (ОУП) на Столична община (СО) определя 
макропространствено структуриране на територията на общината в широк 
териториален обхват с цел осигуряване развитието на София и нейния 
урбанистичен ареал за период, надхвърлящ времевия хоризонт 2030г.  
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В пространствената концепция на ОУП са предвидени три т. нар. „буферни 
зони“, имащи задачата да облекчават миграционния и инвеститорски натиск за 
разрастване на компактния град София, а именно: 

 Северозападна (включваща територии от Столична община, общините 

Божурище, Костинброд и Сливница) 

 Югоизточна (включваща територии от Столична община и община Елин 

Пелин) 

 Северна зона (изцяло в околоградския район на София) 

Схемата, отразяваща концепцията за далекоперспективно развитие от 2007г., 
визира основно развитието на населените места и обитаването, а 
замърсените територии на бившия МК Кремиковци са изключени от обхвата на 
северната „буферна зона“. Разработките към ОУП посочват, че по транспортна 
достъпност, екологичен статус, пазарна активност, ценови нива, социално-
икономически профил и т.н. зоната на бившия МК „Кремиковци” е в 
непривилегировано положение. Необходими условия за промяната на това 
положение е постепенното премахване на наследените замърсявания и 
преобразуването на дейностите и технологиите към по-чисти такива. 
Реализацията на предвидените с ОУП елементи на трансевропейския 
транспортен коридор северно от компактния град са предпоставка за 
реализацията на т. нар. северна ос на стопанска активност на София. 
Бившият комбинат, заедно с непосредствено прилежащите му жилищни 
квартали и населени места, са определени като „интегрирана (икономическа) 
зона за обмен на национално и над-национално ниво“. Този ранг е посочен заради 
мащабите на пространствения обхват и инфраструктурната обезпеченост 
на урбанизираната територия, наследена от индустриализацията през 
втората половина на 20 век. Отбелязва се, че наличието на компактен терен 
от 10 000 дка в непосредствена близост до голям столичен град, перфектно 
обслужен транспортно с пътна и жп инфраструктура, и обезпечен с мощна 
техническа инфраструктура е уникално за територията на България (а 
вероятно и на Балканите). 
 
Територията действително се характеризира с все още добри съществуващи 
трасета и възможности за развитие на транспортно обслужване, 
включително интермодалност – за товари и пътници. Територията има  
непосредствена свързаност с най-високия клас републикански мрежи и 
европейските коридори от ТЕН-Т мрежата за жп и автомобилен транспорт, с 
летище София, а също и с мрежата на масов обществен пътнически 
транспорт (МОПТ) в общината, обслужваща и агломерацията. В близост са 
гарите Сточна, Подуяне, Искър и Казичене. 
 
При ефективна регионална политика и система за управление, концепцията на 
ОУП дава основа за по-балансирано пространствено развитие на ядрото - град 
София чрез устойчивост на нейната по-широка урбанистична система, в т.ч. 
възможност за лесно адаптиране при непредвидени екстремни ситуации от 
различно естество, каквито е имало в миналото, но възникват и в наше време 
под въздействие на различни фактори. В текстовете към ОУП се посочва, че 
изоставането в развитието на околоградския район и преди всичко на 
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северните части на общината, които са с най-къси връзки към центъра на 
столицата, трябва да се ускори. Екологичните изисквания за развитие на 
територията и жизнената среда в общината, обаче, включват регулиране на 
урбанизационния процес в посока ограничаване на трайно обитаване в зони или 
в близост до обекти с наследени замърсявания с трайно негативно влияние 
върху околната среда - Кремиковци, Северен промишлен район, гара Искър и 
летище София. По тази причина ОУП разглежда терена на бившия МК 
Кремиковци основно като такъв с потенциал за конверсия в главна съвременна 
икономическа зона на региона, при мерки за ограничаване на функцията 
обитаване. ОУП определя като наложително изнасянето на населението на гара 
Яна поради невъзможността да се ограничат вредните въздействия до 
границите на допустимото. В зоната на комбината трябва да се проведат 
мероприятия за почистване на почвите и водите, както и за развитие, 
разширяване и интензифициране на зелената система преди започване на ново 
строителство. Препоръчва се като начало развитие на строителни или 
логистични бази. Възможно е развитие на транспортно-складов комплекс за 
нехранителни стоки с връзки към гара Казичене и летище София, с карго-
селище, складови бази, производства и услуги. 
 
Един от принципите при изработване на действащия ОУП, за да отговори на 
пазарното развитие, е това, че той не предопределя пространствено 
мястото на конкретни дейности, а се старае да дефинира само 
ограничителите и забраните за ползване на земята в конкретни зони. Този 
принцип е заложен в режимите на устройствените зони. За използването на 
земята на бившия металургичен комбинат с ОУП се определя най-общо преход 
от тежка индустрия към дейности с по-малко натоварване на средата: по-
чисти производствено-складови дейности, логистика и услуги, но не се 
конкретизира, за да не се ограничава пазара.  
 
В концепцията за развитие на системата от комплексни обслужващи центрове 
в ОУП 2009г. за същия териториален обхват е посочено оформяне в 
перспектива на център с икономическа бизнес насоченост с нов характер, 
който с мащабите си да има надобщински, регионален ранг и значимост. Като 
устройствен инструмент за подпомагане на такъв тип развитие е използван 
планът за устройствено зониране, в който за терените на МК е определен нов 
режим за далекоперспективно ползване - с параметри на смесена 
многофункционална зона Смф. В този случай, както и за други бивши 
индустриални зони в СО, гъвкавият режим на смесената многофункционална 
зона е определен с цел да даде възможност за икономически възможна поетапна 
пълна реконструкция с „екологично изсветляване“ и обогатяване с широк 
спектър пост-индустриални функции в пазарни условия. Инструментът 
„далекоперспективна зона“ е ползван, за да не се прилагат параметрите на зона 
Смф „на парче“, а съгласно правилата на ЗУЗСО само при гаранции за мащабна 
инвестиция и ангажименти за осигуряване на необходимата съвременна 
инфраструктура от страна на инвеститора, получаващ в замяна право на по-
висок Кинт /РЗП. Хипотезата е, че след рекултивация на замърсените терени, 
някакъв дял от тях ще може да се ползва дори за изграждане на жилища. 
Регенерацията на старите промишлени зони в землищата на Кремиковци, 
Бухово, Сеславци, Локорско косвено ще допринесе за развитие и на други 
сектори на икономиката, в т.ч. за туризма, чрез по-пълноценна интеграция в 
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обновената среда на недвижимото и нематериалното културно наследство от 
тази част на “Софийската Света Гора”.  
 
Сред специфичните цели, които си поставя действащият ОУП за развитие на 
функционално-пространствена система Транспорт в СО, е тя да работи като 
единна, чрез обвързване в инфраструктурно отношение на отделните видове 
транспорт и създаваща предпоставки за оперативно синхронизиране. Такова 
обвързване в крайна сметка допринася за намаляване на „паразитния тип“ 
трафик, увеличаване на удобството и намаляване на индивидуалното време за 
пътуване на ползвателите и същевременно - за намаляване на вредните 
емисии. За постигане на такъв ефект с ОУП някои от автогарите в София са 
предвидени за изместване в периферията на града, в непосредствена близост 
до станции на метрото, жп гари и трамвайни спирки, с което се създават 
условия за подобрена интермодалност.  
 
Един от заложените за развитие интермодални пътнически „хъбове“ в ОУП за 
София е този на бул. „Ботевградско шосе“, където е предвидено съчетаване на 
автогара за градски и регионални линии с обръщалото на нормално-релсов 
трамвай и крайната (далекоперспективна засега) метростанция на Трети 
метродиаметър в съседство. Този градски хъб може да се разглежда като 
ключов за бъдещо обслужване на потенциално голям контингент пътници от 
София и общината, работещи и посещаващи бившия МК Кремиковци по време на 
и след преструктурирането му. Трамвайното обръщало е изградено подземно, а 
автогарата и метростанцията имат регулационна осигуреност по действащ 
план.  
 
С изследване на екип на ОП „Софияплан“, направено през 2018г., е доказана 
възможността в непосредствена близост да се осигурят при нужда и три 
буферни паркинга със над 1000 броя паркоместа общо. Тези паркинги биха 
позволили на пътуващите с автомобил към града да го оставят на този хъб в 
периферната част на компактния град и да се прехвърлят на МОПТ. 
Практиката показва, че прилагането на система „паркирай и се вози“ (park and 
ride)  оптимизира комбинацията на индивидуален с публичен пътнически 
транспорт, които се допълват и функционират в икономична и ефикасна 
взаимосвързаност. 
    

ПУП на м. „НПЗ Кремиковци“ 
 
Действащият Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП – ПР) на 
„Научно-производствена зона "КРЕМИКОВЦИ"  е изработен в период след спиране 
на функциониране на комбината по първоначално предназначение и с оглед 
приватизация на недвижимите имоти на парче, но при запазване на 
възможността за транспортно обслужване на новите урегулирани поземлени 
имоти от съществуващите транспортни трасета.  Териториалният обхват 
на действащия ПУП е 8 263 160.6 кв.м. или малко над 826 ха.  
 
 



 

 

6 

Инвестиции в производства 
 
Индустриалната зона на Кремиковци според ОУП е определена като 
устройствена зона за индустриално производство, но далекоперспективното 
отреждане е за смесена многофункционална зона (СМФд). Смесената зоната 
позволява развитие на смесени функции, но имайки предвид индустриалното 
минало на територията, отдалечената от града локация, изградената 
техническа инфраструктура и качеството на компонентите на околната 
среда, най-вероятно развитието на територията ще бъде насочено към 
промишлеността отколкото към жилищния или офисния сектор. В процеса на 
настоящото изследване бяха прегледани няколко икономически анализа, които 
представят, както тенденциите, така и прогнозите за развитието на 
промишлеността в Столична община. Данните от тези анализи са използвани 
за дефинирането на сценариите за развитие на разглежданата територия. 
 
През октомври 2019г. Институтът за пазарна икономика представя 
изследване, разглеждащо пазара на труда в София за периода 2013 – 2018г. и 
извежда вероятен сценарий на развитие на икономиката на София. За тези 5 
години три от секторите, определени по КИД-2008, намаляват  – 
„здравеопазване“, „търговия“ и „други дейности“, в които основно се включват 
ремонти на електроника и вещи. Три от най-силно растящите сектори са 
„създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения“, „професионални дейности и научни изследвания“ и 
„административни и спомагателни дейности“. Разпределението на заетите по 
сектори показва, че индустрията в София, доскоро на второ място след 
търговията, е изпреварена от ИКТ и вече заема третото място. Изследването 
за Преработващата промишленост на София на Столична общинска агенция за 
приватизация и инвестиции (СОАПИ) от февруари 2019г. показва, че най-
преобладаващите фирми по брой заети са средните с персонал между 50 и 250 
души – 21.6 хил. души. Заетите лица в сектора са 70 хил. като най-много са в 
хранителния сегмент – 12 хил. души, а най-малко в производството на превозни 
средства без автомобили - 181 души и в производството на автомобили и 
части за тях - 291 души. Заетостта в сектора на промишлеността нараства 
от 65 до 70 хил. за периода от 2012 до 2017г., което е ръст от 7.7%, но с по-
бавен от средния за столицата темп. В сферата на промишлеността работят 
13% от всички икономически активни граждани на общината. Изследването 
посочва, че заплатите нарастват значително през последните години, но 
изостават от средните за столицата.  
 
За периода от 2012г. до 2017г. броят на предприятията в сектора 
Промишленост нараства с 9.5%. Анализът показва, че обемът на 
произведената продукция е над 8.5 милиарда лева. Сегментът с най-голям дял е 
производството на хранителни продукти с 1.4 милиарда лева заема около 12% 
от сектора. Вторият сегмент е преработката на основни метали – 1.1 
милиарда лева, третият е производството на електрически съоръжения с 730 
милиона лева, а четвъртия е метални изделия с 661 милиона лева. За периода на 
изследването разпределението на сегментите не се е променило, но е посочена 
положителна тенденция на преструктуриране на сектора. Сегменти с висока 
добавена стойност като електрически съоръжения, компютърна и 

https://investsofia.com/wp-content/uploads/2019/11/Labor-market-in-Sofia-Report-2019-BG.pdf
https://investsofia.com/wp-content/uploads/2019/03/Sofia-manufacturing-industry-analysis-bg-february-2019-1.pdf
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комуникационна техника, машини и метални изделия растат за сметка на 
другите.  
 
Изследването показва, че преките чуждестранни инвестиции в 
преработващата промишленост са 722 милиона лева, но с уточнението, че 
данните за някои сегменти са конфиденциални и най-вероятно посочената 
стойност е по-ниска от реалната. Делът на инвестициите в този сектор е 
16% от всички ПЧИ. Трите дейности, които са с най-много ПЧИ и за които има 
данни, са изделия от неметални минерални суровини – 159 милиона евро, 
компютърна и комуникационна техника – 135 милиона евро и хранителни 
продукти – 123 милиона евро. Тенденцията на привличане на ПЧИ е положителна 
във всички сегменти за разглеждания период. Преработващата промишленост 
отговаря за 495 милиона лева от инвестициите в дълготрайни материални 
активи за 2017г. като най-много са направени от производителите на храни - 
69 милиона лева, следвани от производителите на компютърна техника и 
електроника - 65 милиона лева и тези на метални изделия - 61 милиона лева. 
 

Съществуваща транспортна инфраструктура 
 
Пътна инфраструктура 
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Територията на бившия металургичен комбинат Кремиковци се намира 
североизточно от София. Най-пряката връзка с града е по ул. Челопешко шосе, 
което свързва територията на комбината с бул. Ботевградско шосе, 
заобикаляйки Ботунец и Челопечене. Пътят е съставен от две платна за 
движение с по две ленти в посока.  

 
Пътят, който се отделя от Челопеч към кв. Кремиковци обслужва западната 
част на територията на комбината. В близост преминава магистрала Хемус, и 
републикански път I-6, които правят връзка с комбината през възел Яна, ул. 
Витиня и ул. Челопешко шосе. В непосредствена близост на изток се намира 
село Яна, от което има достъп до източната част на територията на 
комбината.  
 
Връзки на обслужване 
До входа на комбинат Кремиковци достига само една автобусна линия – 119К, 
която изпълнява общо 6 курса в делничен ден. Основната линия под номер 119, 
която е на по-чест интервал, достига до най-близкия квартал Ботунец. Други 
две линии, 117 и 118, преминават през Ботунец, като крайната спирка на линия 
117 е град Бухово, а маршрутът ѝ обслужва западната част на индустриалната 
зона. Линия 118 след Ботунец продължава към село Яна и източната част на 
индустриалната зона, и приключва курса си в село Желява. Всички изброени 
линии започват от Автостанция Изток и за връзка от София до комбинат 
Кремиковци е необходимо достигане до автостанцията с друга линия или друг 
транспорт. Линия 90 също достига до град Бухово и обслужва село Яна, но 
преминавайки през Долни и Горни Богров. 
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 N Маршрут Интервал 

делник пик 

Интервал 

празник 

 

Брой 

тръгвания 

на ден 

делник  

Брой 

тръгвания 

на ден 

празник 

Превозна 

възмож-

ност 

делник 

Превозна 

възмож-

ност 

празник 

90 АП 

Малашевци 

– град 

Бухово 

22/23 30 38 30 272 240 

117 Автост. 

Изток – 

град Бухово 

15/16 30 53 31 400 214 

118 Автост. 

Изток – с. 

Желява 

55 55 18 18 125 125 

119 Автост. 

Изток – кв. 

Ботунец 

22 35 36 29 305 210 

119к Автост. 

Изток – МК 

Кремиковци 

-> -> 6 2 - - 

 
Три гари сe намират в близост до индустриална зона Кремиковци. Гара 
Кремиковци, гара Ботунец и гара Яна. На тях спират общо 5 влака за София, 3 
влака за Карлово и 2 влака за Копривщица. На гара Яна спира и 1 влак за Бургас. 
 

Поемен капацитет на територията 
 
Направен е прогнозен анализ на потенциалната транспортната натовареност 
на територията при определено бъдещо развитие. За целта в обхвата на 
проучването е включена, както градоустройствената единица, в която попада 
територията на МК Кремиковци, така и градоустройствените единици в 
близост до нея, които биха били засегнати от евентуално нейно развитие. 
Градоустройствените единици (ГЕ) са териториални единици, на които е 
разделена СО, представляващи квартали, населени места или обособени зони 
със специфични характеристики. 
 

За определянето на транспортната натовареност са изчислени 

две групи пътуващи - живущи, които биха пътували извън обхвата, 

най-често до София, и работещи, които биха идвали на работа.  
 
Относно работещите е изчислен максималният поемен капацитет на 
територията в обхвата на анализа, спрямо заложените параметри на 
устройствените зони в настоящия ОУП. Относно живущите е ползвана 
Демографската прогноза за Столична община, изготвена по възлагане на 
Софияплан (Софпроект-ОГП) през 2017г. Разгледани са, както параметрите на 
настоящите устройствени зони по ОУП, така и тези на 

https://sofiaplan.bg/wp-content/uploads/2020/01/Демографска_прогноза_развитие_труд_обслужване.pdf
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далекоперспективните, понеже територията на бившия МК Кремиковци сменя 
функционалното си предназначение от предимно производствена към смесена 
многофункционална зона в далекоперспективен план. Настоящите 
устройствени зони са разглеждани в сценарий с хоризонт 2030г., а 
далекоперспективените - 2040г. От демографската прогноза за живущите са 
разгледани прогнозите за същите години.  
 
За изчисляването на капацитета са ползвани параметрите на 
устройствените зони в обхвата на МК Кремиковци и съседните ГЕ, както и 
норми на ползване. Пресметнато е максималното РЗП, а за всяка устройствена 
зона и ГЕ и е предвидено процентно разпределение на различни функции. Това е 
необходимо, понеже всички видове устройствени зони могат да бъдат смесени, 
примерно в жилищна зона могат да се реализират и обществено обслужващи 
функции. Спрямо това разпределение са приложени различни норми на ползване. 
За работещи в общественото обслужване е приета нормата от 40 кв.м. 
необходима площ на служител, а за работещи в индустрията – 100 кв.м. на 
служител. В приложение Баланс_ГЕ_ОУП.xlsx са посочени изчислените 
стойности на брой работещи по градоустройствени единици и устройствени 
зони съобразени с перспективността на предвижданията.  
 
Според изчисленията за 2030г. с близкоперспективните предвиждания на ОУП 
за ГЕ на НПЗ Кремиковци получаваме максимален капацитет от 32 313 работещи 
в сферата на общественото обслужване и 103 362 в индустрията. За 
съседните градоустройствени единици, които обхващат прилежащите 
територии и които също биха се развили и привлекли инвестиции при интерес 
към Кремиковци, са изчислени 65 494 работещи в общественото обслужване и 
17 813 в индустрията. Общо за целия обхват на изследването получаваме 97 807 
работещи в общественото обслужване и 121 176 работещи в индустрията с 
хоризонт 2030г или 218 982 общо.  
 
От изследването за пазара на труда се вижда, че общо заетите в Столична 
община са около 690 хиляди, което означава, че Кремиковци и съседните 
територии имат капацитет да поемат около 30% от тези работещи, а само 
НПЗ Кремиковци - около 20%.  
 

Тези стойности са изключително високи и определеният според 

ОУП пълен капацитет не е реалистичен за постигане. За целите на 

изследването приемаме изпълнение от 5% от изчисления 

максимален капацитет според ОУП, което представлява по-

реалистична прогноза за достигане. Това ще рече, че за целите на 

настоящото изследване допускаме съответно 4 890 работещи в 

общественото обслужване и 6 059 в индустрията или общо 10 949 

работещи.  
 
От разгледания анализ за Преработващата промишленост на София се разбира, 
че работещите в промишлеността в Столична община са нараснали с 5 хиляди 

http://sofiaplan.bg/wp-content/uploads/2021/08/Баланс_ГЕ_ОУП.xlsx
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души от 65 до 70 хиляди, което е ръст от 7.7% за 5 години. Приетият сценарий 
с 10 949 работещи се доближава до очаквания, според тенденциите, ръст на 
работещите в сферата на индустрията в следващите 10 години, но при 
условие, че тези нови работни места ще се откриват в Кремиковци, което 
прави дори и него по-скоро оптимистичен.  
 
За сценария с хоризонт 2040г. са направени аналогични изчисления, което 
показва максимален капацитет от 385 185 работещи, а с 5% прогноза на 
изпълнение, която използваме в анализа - 19 259 работещи. 
 
Относно броя живущи са взети данните от демографската прогноза, 
предполагайки по-голяма точност от изчисленията според ОУП. 
 

Транспортен анализ 
Транспортни прогнози 
 
Има множество фактори, които влияят върху избора на начин на придвижване. 
Някои от най-важните са: 

 време 

 комфорт 

 парична цена 

 имидж (социална приемливост) 

В подобен анализ с далечен хоризонт е почти невъзможно да се прогнозират 
точно факторите като комфорт (развитие на технологиите при МОПТ, MaaS, 
градска среда и др.), цена (зависи от политика, цена на енергия/горива и др.), 
навици и предпочитания. Затова е избран подход, при който факторът време е 
основният фактор, влияещ върху модалното разпределение.  
 

Като „цена на пътуването“ определяме прогнозното време за 

достигане от съответната градоустройствена единица до 

Кремиковци.  
 
На база на отношението на цената на пътуване от различните ГЕ определяме 
корекционни коефициенти за модалното разпределение на кореспонденциите 
от съответната ГЕ до Кремиковци. Така разпределяме пътуванията по видове 
транспорт като двете доминиращи форми са МОПТ и автомобил. Ходенето пеш 
и с велосипед са разгледани като допълващи форми на придвижване с МОПТ, 
разширяващи обхвата на гарите, станциите и спирките.  
 
Сценариите на развитие задават потенциалният приток на работещи към 
обхвата на изследване и броя живущи. За определяне на броя пътуващи на 
дневна база са направени допускания за дела на работещите, които прихождат 
от Столична община и извън нея, както и делът на живущите, които ще бъдат 
заети в обхвата и тези, които ще провеждат ежедневни работни пътувания 
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към ядрото на града. Броя живущи в ГЕ в обхвата е приет спрямо 
оптимистичната прогноза за 2030г. и 2040г. от Демографската прогноза. 
Направени са допускания за дела на отделните демографски групи спрямо 
ежедневните им миграции. В групата „учащи“ са разгледани само тези, които са 
в гимназиална възраст и за които се очаква, че могат да пътуват до по-далеч. 
 

Разпределение на групите пътуващи от и към обхвата на анализа    

 В обхвата 
От други места 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  a b c d e 0,4 c 0,2 (a-0,4c) 0,8 (a-0,4c)   0,5c 0,5d 0,1e 

2030 10 949 17 392 11 412 711 2 375 4 565 1 277 5 107 5 706 356 238 

2040 19 259 17 929 11 632 747 2 520 4 653 2 921 11 685 5 816 374 252 

 
Аналогично са направени допускания и за работещите в обхвата според 
началната точка на пътуването им, в зависимост дали тя е в обхвата, в 
рамките на СО или извън нея. Тук се допуска, че работещите, които също така 
живеят в ГЕ от обхвата има малка вероятност да ползват транзитната 
връзка, затова те биват изключени от изчисленията (колона 7). От 
работещите, които идват извън обхвата се допуска, че 20% са живеещи извън 
СО и пристигат с лични автомобили или друг вид организиран частен 
транспорт (колона 8). Остатъкът са работниците, за които се допуска, че 
живеят в други ГЕ на Столична община извън разглеждания обхват (колона 9) и 
които се взимат като потенциални пътуващи към обхвата. Другите пътуващи 
са работещите, учащите и пенсионерите от живущите в обхвата, които биха 
пътували към други ГЕ от СО, най-често София, като пресметнатите 
допускания са отразени в колони 10, 11 и 12. В горната таблица са синтезирани 
само приетите потенциални пътуващи, използвани в транспортната 
прогноза. 
 
Основният обем пътувания от и към Кремиковци се определят от 
икономическите активности, които привличат работещи, ползватели и 
живущите в обхвата, които извършват работни пътувания или пътувания 
свързани с образование и административни дейности в градското ядро. В 
модела се пренебрегват търговски пътувания и пътувания свързани със 
дейности, типично извършвани в свободното време – рекреационни, гости и 
др. Търговските пътувания се приемат за част от веригата работа-
местоживеене и не се отчитат като отделна група. 
 

https://sofiaplan.bg/wp-content/uploads/2020/01/Демографска_прогноза_развитие_труд_обслужване.pdf
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Работещите в обхвата, които живеят в други части на СО са и 

основната група, която потенциалната нова връзка на МОПТ следва 

да обслужи. Допускаме, че колкото по-близо е ГЕ, толкова по-голям 

дял от населението на тази ГЕ би работил в Кремиковци.  
 
Очакваният брой работещи от СО са разпределени по ГЕ спрямо прогнозното им 
население съответно към 2030г. и 2040г., като са добавени тежестни 
коефициенти, в зависимост от отдалечеността на съответната ГЕ от 
Кремиковци. Коефициентите са определени на база на отдалечеността по 
уличната мрежа, защото тя е с най-висока степен на хомогенност.  
 
Живущите в обхвата, но имащи други пътувания към други ГЕ на СО, се 
разпределят спрямо прогнозното модално разпределение. Поради 
отдалечеността на Кремиковци от София допускаме придвижвания само с 
автомобили и МОПТ. 
 

За обслужване на територията с МОПТ са разгледани четири 

варианта. Във всеки вариант се сравнява генерализираната цена на 

пътуване (времето за пътуване) от всяка ГЕ към Кремиковци с 

различните видове транспорт. Двата основни носителя са 

автомобил и МОПТ. На база на разликите в цената се коригира 

модалното разпределение за всяка ГЕ спрямо прогнозно 

разпределение, направено в Плана за устойчива градска мобилност 

(ПУГМ). Всеки от вариантите е разпределен в категории и 

пропорционално на разликата в категориите е намален или увеличен 

делът на съответния транспорт.  
 

Категория Цена на пътуването 

1 <10 min 

2 <20 min 

3 <30 min 

4 <45 min 

5 <60 min 

6 <75 min 

7 >75 min 

 
Пешеходните и велосипедните пътувания се привеждат към пътувания с МОПТ 
ако съответната ГЕ се намира съответно в радиус между 1 км и 3 км от основна 
спирка на МОПТ, като делът се коригира спрямо цената на пътуване с МОПТ. В 
първия вариант това са жп гарите, а в другите два - метростанциите и 
потенциални спирки на скоростен трамвай. Ако ГЕ не се намира в съответния 

https://www.sofiamobility.bg/
https://www.sofiamobility.bg/
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обхват на спирката според съответния вариант (жп гара или метростанция) 
се приема, че пешеходният и велосипедният дял от пътуванията се 
разпределят между автомобил и МОПТ според цената на пътуване. Колоните 
2030 и 2040 в долната таблица показват прогнозното модално разпределение за 
цялата СО. 
  

20171 20202 2030 2040 

МОПТ 37.1% 39.3% 39% 40% 

Автомобил 31.5% 33.5% 28% 23% 

Пеша 29.7% 24.9% 28% 29% 

Вело/ЕИПС 1.8% 1.5% 3% 7% 

друго 0.6% 0.8% 1% 2% 

 
 
  

                                                           

1 Анкета Мобилност (ПУГМ) 

2 Анкета мобилност, проведена от ЦГМ през септември 2020 
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Варианти 
 

Разгледани са четири варианта, като всеки един от тях предлага 

различен подход при осигуряването на транспортното обслужване 

на Кремиковци.  
 
При първия вариант се допуска, че жп инфраструктурата на територията на 
СО е приведена към проектното си състояние и експлоатационните скорости 
отговарят на проектните параметри. Транспортното обслужване се 
осъществява посредством общински железопътен превоз между Централна жп 
гара и жп гара Ботунец. 
 
При втория вариант е разгледана заложената в ОУП на Столична община 
метровръзка между Летище София и Кремиковци. Допуска се, че 
експлоатационната скорост в тази отсечка е сходна на средната скорост на 
метрополитена (≈35 км/ч). 
 
При третия вариант се разглежда скоростна наземна връзка като продължение 
на релсовото трасе по бул. Ботевградско шосе. Тази връзка може да се 
реализира както като релсово трасе (трамвай), така и като скоростно 
автобусно трасе (BRT), в зависимост от необходимия превозен капацитет. 
Предвид начина на обвързване с мрежата на МОПТ в този вариант се допуска 
инвестиция в реализирането на скоростните трамвайни радиали по бул. Цар 
Борис III и бул. Ботевградско шосе и заложената в ОУП връзка между тях в 
центъра. 
 
Като четвърти вариант е вариация на третия, като е разгледана 
възможността от организиране на скоростната връзка от бул. Ботевградско 
шосе, но без инвестиция в скоростен трамвай и без връзка през центъра с 
трамвая по бул. Цар Борис III. 
 
Мрежите, използвани за анализите, са модифицирани на база на очакваното 
перспективно развитие. В случая за мрежите на МОПТ е прието, че са изпълнени 
проектите заложени в ПУГМ. За уличната мрежа са добавени основните 
липсващи улични връзки от ОУП. 
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Първи вариант - организиране на кръгова градска железница 
 

 
В този вариант железницата е основен носител на пътническите пътувания 
като се организира кръгова градска железница с възможен интервал на 
обслужване между 15-60 мин в зависимост от броя обслужващи композиции. 
Изчислени са времената на обслужване между гарите и спирките на база на 
проектните скорости за всяка отсечка, на база данни от Национална компания 
железопътна инфраструктура (НКЖИ). Допуска се, че линиите имат капацитет 
да поемат допълнителният трафик, но според интензивността на 
железопътното движение може да е необходимо удвояване на линиите Илиянци-
Яна и Яна-Казичене. В настоящото проучване е прието, че експлоатационната 
скорост на съществуващите линии ще бъде приведена до проектната им 
скорост спрямо плановете на НКЖИ. 
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Сравнени са цените на различните вериги за достигане от дадена ГЕ до 
Кремиковци с МОПТ и за меродавна е избрана веригата с най-ниска цена. Допуска 
се, че всяка верига се покрива с най-много едно прекачване между два вида 
транспорт (например автобус-жп или метро-жп) и голямата част от ГЕ 
разполагат с директна довеждаща връзка до най-близките жп гари. Повече от 
две прекачвания биха изисквали твърде много време и пътуващите биха 
предпочели ползването на автомобил. 
 

№ отсечка 
дължина 
 

Vmax 
време за 
пътуване 
 

време за 
престой 
 

[м] [км/ч] [мин] [мин] 
1 София - София Север 2171 80 2:37 1:00 
2 София Север - Световрачене 8759 100 6:29 1:00 
5 Световрачене - Локорско 5159 100 4:20 1:00 
7 Локорско - Кремиковци 4662 100 4:02 1:00 
8 Кремиковци - Ботунец 2879 100 2:58 1:00 
9 София - Подуяне 3197 80 3:23 1:00 
10 Подуяне - Смирненски 2601 110 2:47 1:00 
11 Смирненски - Искърско шосе 2533 110 2:44 1:00 
12 Искърско шосе - Казичене 5845 130 4:18 1:00 
13 Казичене - Яна 12251 130 7:16 1:00 
14 Яна - Ботунец 3292 125 3:07 1:00 

 
Времена за пътуване по отсечки 
Време за маршрут 1, София – София Север – Ботунец:  25:26 мин 
Време за маршрут 2, София – Подуяне – Ботунец:                29:35 мин 
 
Масовият обществен пътнически транспорт е разгледан като довеждащ 
транспорт до железницата. Изчислени са времената за достигане на гарите с 
двата основни вида транспорт – колесен (автобуси и тролейбуси) и релсов 
(трамвай и метро) и към това време е добавено времето за пътуване с влак до 
Кремиковци.  
 
Според цената на пътуване са определени категории на обслуженост 
съответно с МОПТ и автомобил. На базата на разликата в тези категории се 
коригира модалното разпределение, т.е. когато дадена ГЕ е по-добре обслужена 
с автомобилен транспорт, отколкото с МОПТ, то повече хора ще ползват 
автомобил за да достигнат конкретния изследван обхват. Колкото по-голяма е 
разликата толкова повече се изкривява модалното разпределение в полза на по-
бързата форма на придвижване. 
 
Пътниците и пътуванията са разпределени на база на коригираните модални 
разпределения за всяка ГЕ. 
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Втори вариант - изграждане на продължение на метролиния I от 
летище София до Kремиковци 
 

 
В този вариант „гръбнакът“ на общественият транспорт, довеждащ до 
Кремиковци е метрото. Колесният транспорт и трамваите са разгледани като 
довеждащи до метростанциите като е търсена веригата ГЕ-довеждащ 
транспорт-метро-Кремиковци с най-ниска генерализирана цена (време за 
пътуване). Пешеходните и велосипедните пътувания са включени по сходен 
начин, но в случая е разгледана близостта до метростанция.  
 
Сравнени са цените на различните вериги за достигане от дадена ГЕ до 
Кремиковци с МОПТ и за меродавна е избрана веригата с най-ниска цена. Отново 
се допуска, че всяка верига се покрива с най-много едно прекачване между два 
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вида транспорт (например автобус-метро) и голямата част от ГЕ разполагат 
с директна довеждаща връзка до най-близките метростанции. Повече от две 
прекачвания биха изисквали твърде много време и пътуващите биха предпочели 
ползването на автомобил. 
 
Трамвайният и колесният обществен пътнически транспорт са разгледани 
като довеждащ транспорт за метрополитена. Изчислени са времената за 
достигане до най-близките метростанции с автобус, трамвай и тролей –към 
това време е добавено времето за пътуване с метро до Кремиковци. От така 
изчислените възможности за цена на пътуването се определя най-кратката 
верига, а според нея са определени категории на обслуженост съответно с 
МОПТ и автомобил. На базата на разликата в тези категории, както в 
предходния вариант, се коригира модалното разпределение.  
 
Пътниците и пътуванията са разпределени на база на коригираните модални 
разпределения за всяка ГЕ. 
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Трети вариант - създаване на наземна връзка по Челопешко шосе с 
инвестиция в скоростен трамвай 
 

 
Третият вариант предвижда релсово трасе или трасе на скоростен автобус 
като продължение на скоростния трамвай по бул. Ботевградско шосе. Тази 
връзка може да бъде релсова (продължение на скоростния трамвай) или 
изпълнена като скоростно автобусно трасе (BRT). Приема се, че връзката през 
центъра на двата скоростни трамвая по радиални булеварда – Цар Борис III и 
Ботевградско шосе, заложена в ОУП, е реализирана. За гръбнак е приет 
метрополитена в комбинация с скоростното трамвайно трасе по диаметъра 
бул. Цар Борис III – бул. Ботевградско шосе. Колесният транспорт е разгледан 
като довеждащ до метростанциите и станциите на скоростния трамвай.  
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Сравнени са цените на различните вериги за достигане от дадена ГЕ до 
Кремиковци с МОПТ и за меродавна е избрана веригата с най-ниска цена. Отново 
се допуска, че е всяка верига се покрива с най-много едно прекачване между два 
вида транспорт (например автобус-метро) и голямата част от ГЕ разполагат 
с директна довеждаща връзка до най-близките метростанции 
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Четвърти вариант - създаване на наземна връзка по Челопешко 
шосе без скоростен трамвай 
 

 
Четвъртият вариант е разновидност на третия, като тук не е изпълнен 
скоростния трамвай и липсва връзката с трамвая по бул. Цар Борис III в 
центъра. Съответно приетите средни скорости на движение по бул. Цар Борис 
III и бул. Ботевградско шосе са по-ниски. Важат останалите допускания, 
направени в трети вариант. 
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Резултати 
 
От направените изчисления са изведени прогнозните натоварвания на 
съответната потенциална транспортна връзка за различните сценарии. 
Пътуванията са изчислени на база на броя пътници, като се допускат средно по 
2.1 пътувания на пътник на ден. Изчислено е общото времепътуване на всички 
работещи в обхвата, които пътуват от други части на Столична община, 
както и средното време за пътуване на човек за всеки от вариантите. 
 

Както се очаква, вариантите на обществен транспорт с по-

висока скорост на обслужване намаляват общото време за 

пътуване, респективно повишават средната скорост на 

придвижване за всички пътуващи, без значение от избора на 

средство за придвижване.  
 
Тези изводи са в съгласие с постулата на Даунс-Томпсън за равновесната 
скорост на придвижване в транспортни системи.  
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Вариант 1 (жп): 

година Пътници Пътувания Времепътуване  
жп Автомобил жп Автомобил Общо Средно на човек 

 души брой часа/посока мин 

2030 4 715 6 417 9 902 13 476 2 492 29:16 

2040 8 232 9 368 17 288 19 672 5 742 29:29 

 
 
 
Вариант 2 (метро): 

година Пътници Пътувания Времепътуване  
МОПТ Автомобил МОПТ Автомобил Общо Средно на човек 

 души брой часа/посока мин 

2030 4 359 6 773 9 154 14 224 2 756 32:23 

2040 7 328 10 272 15 388 21 572 6 404 32:53 

 
 
 
Вариант 3 (BRT): 

година Пътници Пътувания Времепътуване  
МОПТ Автомобил МОПТ Автомобил Общо Средно на човек 

 души брой часа/посока мин 
2030 4 239 6 894 8 901 14 477 2 793 32:48 
2040 6 640 10 960 13 944 23 016 6 389 32:48 

 
 
 
Вариант 4 (BRT): 

година Пътници Пътувания Времепътуване  
МОПТ Автомобил МОПТ Автомобил Общо Средно на човек 

 души брой часа/посока мин 
2030 3 939 7 193 8 272 15 106 2 858 33:34 
2040 5 954 11 646 12 504 24 456 6 538 33:34 
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Заключения 
При направените транспортни проучвания и изследвания, вариант 1 с 
железницата привлича най-голям брой пътници. Макар и сравнително обиколен 
маршрутът се характеризира с относително висока скорост на придвижване и 
малко спирки. Това обяснява и по-голямата атрактивност и по-висока 
вероятна използваемост. Изследванията показват, че разликата в обслужения 
брой пътници между вариант 2  с метро и вариант 3 със скоростен трамвай е 
незначителна. Има обаче съществена разлика в обслужените ГЕ, както се вижда 
от картите. Допълнителната връзка между летището и бул. Ботевградско 
шосе, при варианта с метро, създава по-директен маршрут за ГЕ с по-малък 
общ брой население. Въпреки по-високата скорост на метрополитена, 
скоростния трамвай привлича сходен брой пътници поради по-директния си 
маршрут към центъра през ГЕ с голямо население. Важно е да се отбележи, че 
скоростния трамвай би обслужил много повече пътувания в града, спрямо 
разширението на метрото, които не са предмет на настоящия анализ. 
Четвъртият вариант може да бъде разглеждан като първи стъпки към 
развитието на скоростния трамвай от вариант 3. Чрез него се вижда, че 
зоната може да бъде обслужена чрез създаването на бърза наземна връзка от 
Ботевградско шосе до Кремиковци, която може да бъде реализирана като 
скоростен автобусен маршрут в обособено трасе или трамвай. На следващ 
етап нейната ефективност може да бъде повишена чрез реализиране на 
скоростния релсов диаметър към бул. Цар Борис III, заложен в ОУП.  
 

Имайки предвид, че развитието на индустриалната зона и 

разкриването на нови работни места, дори и да достигне 

разглежданите високи стойности, ще се случва постепенно, 

директната инвестиция в каквато и да е форма на релсов 

транспорт е по-скоро неоправдана.  
 
Предвид непрекъснатият режим на движение по Челопешко шосе и 
съществуващият му габарит автобусна линия с кратки интервали на 
обслужване и добри връзки с релсовия гръбнак на МОПТ би могла да поеме 
пътническия поток. При необходимост е възможно посредством разширяване 
на платната по Челопешко шосе да се обособи трасе за движение на скоростен 
автобус (BRT). Ключово, както за обществения, така и за автомобилния 
транспорт, е кръстовището при Ботевградско шосе, което в момента е 
светофарно и с ограничена пропускателна способност. Следва да се търси 
безконфликтно решение, както за обществения транспорт, така и за 
автомобилните потоци. 
 

За транспортното обслужване на потенциални инвестиционни 

намерения в зоната на НПЗ „Кремиковци“ препоръчваме 

изграждането на BRT трасе, което при необходимост би могло да 

бъде надградено в скоростен трамвай. 


