I.1.1. Профил на общината
Столичната община (СО) обхваща 38 населени места, от които 4 града (София, Банкя,
Бухово и Нови Искър) и 34 села. Град София е център на София област и на Столична
община. Столичната община е юридическо лице със своя собственост (публична и
частна). Органите на управление на общината са Столичният общински съвет и
кметът. В СО съществуват и райони и кметства в районите, съгласно Закона за
териториалното деление на Столичната община и големите градове. Създадени са
двадесет и четири района.
Дванадесет от тях са изцяло в строителните граници на град София: Средец, Красно
село, Възраждане, Оборище, Подуяне, Изгрев, Лозенец, Триадица, Красна поляна, Илинден,
Младост и Студентски. Десет обхващат както части от компактния столичен град,
така и по-големи или по-малки части от околоградския район: Сердика, Слатина, Надежда,
Искър, Витоша, Овча купел, Люлин, Връбница, Кремиковци и Панчарево. Само два района са
изцяло в околоградския район – Нови Искър и Банкя.
За центрове на административни райони са определени 3 населени места извън град
София:
● град Нови Искър на район "Нови Искър";
● село Панчарево на район "Панчарево";
● град Банкя на район "Банкя".
В районите на Столичната община са създадени следните кметства:
● в район "Искър" - в село Бусманци;
● в район "Витоша" - в селата Владая и Мърчаево;
● в район "Овча купел" - в село Мало Бучино;
● в район "Връбница" - селата Волуяк и Мрамор;
● в район "Нови Искър" – в селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина,
Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войнеговци;
● в район "Кремиковци" - в град Бухово и селата Желява, Яна, Горни Богров и Долни
Богров;
● в район "Панчарево" - в селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни
Пасарел, Плана, Кокаляне и Бистрица;
● в район "Банкя" - в селата Клисура и Иваняне.

СО обхваща площ от 1 342 кв. км (134 200 ха) в централното Софийско поле и части от
ограждащите го планини - Стара планина на север и няколко по-малки планини (Люлин,
Витоша, Плана, Лозенска) на юг. Горските масиви в тези планини (34% от територията
на СО), както и наличието на значителен дял земеделски земи (41%) са голямо богатство и
важен фактор за климата в общината. Планините, и особено Витоша, са и любимо място
за спорт и забавления на жителите. Центърът на общината - град София - е разположен
в южната част на Софийското поле. Периферията на града превзема подножието на
планината и вече достига плътно до границата на Природен парк “Витоша”.
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Релефът, върху който са разположени град София и СО, се отличава с подчертано
разнообразие. Надморската височина варира от 500 м при гр. Нови Искър до 2290 м на
Черни връх. Релефът на СО се състои от следните геоморфоложки единици: котловинно
дъно, планински подножия и подножни стъпала, склонове и склонови стъпала на
прилежащите планински системи, билни гърбища и долинни дъна.

Софийската котловина е богата на минерални извори – Княжево, Горна баня, Панчарево,
Банкя, София и други.

Столична община е бедна на повърхностно течащи води. Основен елемент на
хидрографската мрежа в Столична община са реките и водоемите. През територията на
София протичат няколко маловодни реки. Техните корита в чертите на града са в
голямата си част коригирани. Котловината се отводнява от протичащата от юг на
север река Искър, мрежата е развита асиметрично и е представена от многобройни леви
притоци и от единствения десен приток на – река Лесновска. Левите притоци извират
от Витоша (река Бистрица, река Перловска с десен приток Слатинска река, Владайска
река) и от Люлин (река Суходолска - ляв приток на река Владайска - и Банкянска река/
Какач). Ляв приток е и река Блато, която навлиза в територията на Столична община
източно от град Костинброд. Повечето от притоците на река Искър в Столична община
са къси (с дължина около и под 30 км). Със своите озеленени поречия те са важен фактор
за структуриране на зелената система и безценни коридори за свеж въздух от
планината. Заедно с големите градски паркове те помагат за намаляването на
нагряването на земната повърхност през все по-жарките лета.
Водоемите на територията на СО са антропогенно създадени - едни са изкуствено
изградени (язовири) за регулиране на речни води за комплексното им използване, а други са
възникнали на места с открит добив на скални материали. Язовирите на територията на
СО са „Искър” с водна площ от около 30 кв.км и максимален обем 673 млн.куб.м, „Панчарево”
с площ около 0,900 кв.км и обем 6,7 млн.куб.м, „Пасарел” с площ 0,330 кв.км и около 10
микроязовира (включително и изравнители) със сумарна площ около 1 кв.км.
Езерата в изкопи се срещат във вид на многобройни групи около селата Негован, Чепинци,
Челопечене, Долни Богров, Кремиковци, Кривина, Казичене, Горубляне, Враждебна и източно
от летище София или на малобройни групи и единично - около селата Кътина,
Световрачене, град Нови Искър, кварталите Гара Искър и Дружба. Сумарната им площ
възлиза на 3340 кв.км. В структурата на водните ресурси, освен повърхностно
течащите води, с особено значение за разглежданата територия са и подземните
пресни и минерални води. В източните части на Софийското котловинно поле (около
реките Лесновска и Искър) подземните води залягат на малка дълбочина - средно 0,5-1,0 м
до 1,5-2,0 м, а в района на Казичене - Лозен - Равно поле те са на дълбочина предимно на
2,0-3,0 м.

Град София има много компактна, силно моноцентрична структура, планирана с
радиално-кръгова транспортна мрежа. Градът заема площ от 210 кв.км в строителните
си граници и е на средна надморска височина от около 550 м. Главните транспортни
маршрути се събират в центъра на града, докато концентричните пръстени и
тангенциалните улици са непълни или неизградени. Пространствената структура на
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София е типична за повечето градове от бившия социалистически блок. Могат да бъдат
идентифицирани четири концентрични зони.
Централна градска част (ЦГЧ) е районът с най-голямо натрупване на функции и включва
основните административни, представителни, културни и част от офис сградите в
София. Преобладава сключено квартално застрояване с висока плътност и с
относително дребномащабна структура на имотите, с висока гъстота на населението,
надминаваща за южната му част 30 души на декар. Центърът на София е запазил в
значителна степен своите жилищни функции, но нарастващата тенденция за
комерсиализация на тази част на града и високите цени на недвижимите имоти и
наемите ги изтласква все повече в полза на временен тип обитаване и офиси. Общият
устройствен план (ОУП) предвижда съхраняване на средата и обновяване на сградите и
инфраструктурата, както и реконструкция и обживяване на публичните пространства
и запазване на жилищната функция.

Централни територии около ЦГЧ (вътрешен град) е най-общо казано поясът между ЦГЧ
и ринга на някогашната железница. Повечето части от вътрешния град са били
застроени в периода между двете световни войни на 20-ти век. Първоначално тези
територии са с по-дребномащабно застрояване, но след постепенно застрояване се
достига доста голяма гъстота на населението - 300 души на хектар, и високо ценени от
жилищния пазар имоти въпреки известно преуплътняване. ОУП предвижда обновяване на
инфраструктурата без мащабна устройствена намеса.
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„Новите квартали“ включват все още не напълно изградени територии върху бивши
земеделски земи и бивши села и вилни зони в строителната граница на София, както и
населените места и техните разширения в непосредствена близост, но извън тази
граница. Във вътрешната на града южна периферия усвояването на незастроените
доскоро части - Манастирски ливади, Кръстова вада, Малинова долина – става бързо,
въпреки липсващата техническа и социална инфраструктура. В тези части има както
средноетажно, така и високоетажно застрояване, но все още на отделни “острови”, без
свързващите елементи на нормална градска среда.
За този вид територии ОУП предвижда оптимизиране на градската структура за
балансиране на качеството на градската среда и жилищните стандарти.
Конкретизирани са четири специфични устройствени намеси за периферията, които
предлагат преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси чрез запазване на
сегашните параметри на застрояване, ревитализиране на необлагодетелстваните
квартали, запазване на характера на застрояването, но и леко завишаване на
устройствените параметри на кварталите, които са били някогашни села, ограничаване
на пазарния натиск към южните територии за плавен преход към Витоша и осигуряване
на основна инфраструктура.

Периферия – включва както големите жилищни комплекси, така и т.нар. „нови
квартали“. Преобладаващата част от панелния жилищен фонд на София е концентриран в
няколко клъстера с предимно осеметажни жилищни комплекси в периферията на
компактния град, допълнени с монолитни стоманобетонни пунктови сгради с височина
до около 50-60 м. Плътността на застрояване в тях е относително ниска, но
гъстотата на обитаване е висока. Типични за тях са просторните свободни озеленени
пространства. От тях най-големи са Люлин и Младост, всеки с по над 100 хил. жители.
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завареното застрояване в съществуващите селищни структури, а за новите се
допускат зони с по-интензивно, включително и сключено застрояване.

Крайградски територии са другите населени места в СО, освен София. Характеризират
се с наследена специфична структура, предимно нискоетажно застрояване и тесни
профили на уличната мрежа, което затруднява тяхното обслужване. На места
индивидуалният тип застрояване се смесва с многофамилен. Появяват се също така
значителен брой от т.нар. „селища от затворен тип”. За тези територии ОУП
предвижда развитие на инфраструктурата, с което да се подсигури качествена среда и
транспортна достъпност, и създаване на специфични правила и норми за застрояване,
които да гарантират проникване на зелени клинове. Търси се и запазване на характера на

Типичен за София е все още големият дял на вътрешноградските промишлено-складови
зони (7394 хектара или 25% от урбанизираната територия (УТ)) и обширни жп ареали
(445 хектара или 1,5% от УТ) - останки от индустриалното наследство на
социалистическото минало. За потенциала за развитие, който предлагат тези зони, виж
I.4.2-Жилищата в общината. Постепенно значителна част от тези зони се
преструктурират предимно към нови функции в сектора на услугите. Немалка част все
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още са изоставени и са в лошо състояние. Най-големите индустриални зони са
съсредоточени в северната част на града и околността. Това е следствие от някои
природни дадености, от направленията на основните транспортни връзки и най-вече жп
трасета, както и от първоначалното структуриране с плана на София от 30-те години
на 20-ти в., а днес е една от причините за съществената разлика в качеството на
средата за живот между северните и южни части на града. Северните райони имат полоши екологични условия не само поради големия дял индустриални зони, но също така и
заради недобре проведената главна улична мрежа и лошата свързаност с ЦГЧ,
ограничените видове обществени функции и липсата на публични пространства и зелени
площи. За разлика от тях, южните части на града са по-привлекателни и
преобладаващата част от новото строителство и инвестиции са съсредоточени там.
Това несъответствие между юг и север (и в по-малка степен между изток и запад) е
един от дисбалансите и проблем в развитието както на град София, така и на общината
като цяло.
В околностите на София в значителна степен е запазен традиционният характер на
селски район, а населените места са застроени предимно с еднофамилни сгради с ниска
плътност и интензивност. Въпреки тенденциите за увеличена субурбанизация, делът
на жителите на СО извън компактния град - в трите града Банкя, Бухово и Нови Искър и
34-те села е много малък – едва 2,17% общо към края на 2019 г. Този дисбаланс е
изследван от ОУП и други по-късни разработки с общ извод, че са необходими мерки за
преодоляване на прекомерния моноцентризъм и за задържане на населението в помалките населени места, особено в северозападните части на общината, например в
район Нови Искър, който продължава да губи население. По-значимо увеличаване на
населението и повишено усвояване на територии за урбанизация се отчитат в район
Банкя и селата Лозен, Бистрица и Казичене.
Регионалните връзки на София и СО се определят и зависят от няколко групи фактори,
които очертават също и посоките на развитие, а именно:
● Икономически и демографски фактори - столицата е главният урбанистичен,
административен, делови, научен и икономически център и най-големият трудов
пазар в страната с близо 1/5 от нейното население. Това предопределя нейната
силна гравитационна роля в териториален обхват, надхвърлящ значително
границите на СО. Освен трайно устойчивата тенденция в процесите на привличане
на постоянно население от страната към София, израз на тези сили е и
интензивният ежедневен обмен на хора и стоки. Ежедневните пътувания за
работа/ учене/ обслужване от друг вид са начин на живот за значителен процент
от населението на по-малките общини в нейния агломерационен ареал.

● Пространствени фактори – София формира т.нар. функционален градски ареал,
наречен в различните документи Зона на активно влияние на София, Столична
метрополия или агломерация, населените места в която имат съществуващи
добри транспортни трасета и предпоставки за достатъчно бързи пътни връзки.
● Технически и инфраструктурни фактори - София е главен национален енергиен,
телекомуникационен, транспортен и пр. център в България с най-развити връзки
на всички нива, вкл. на наднационално ниво. Част от мрежите и съоръженията на
най-високия клас техническа инфраструктура, разположени в общините около
Столичната, предопределят в пространствен аспект и следват силната логика на
взаимозависимост между всички териториални елементи в агломерацията. През
последния планов период СО помага на общините Перник и Костинброд за решаване
на техните проблеми с водоснабдяване за производствени и битови нужди.
● Социални фактори - голяма част от обектите на социалната инфраструктура от
най-висок ранг са локализирани в центъра на агломерацията и обслужват цялото
население на агломерацията и региона;
● Общото културно-историческо и природно наследство – то има важно значение за
развитието на агломерацията; освен обща грижа за опазване и съхранение, то е и
все още недостатъчно използван ресурс за развитието на туризма и отдиха, със
социална и икономическа значимост.
Особено силни са връзките на СО с трите най-близки съседни общини – Божурище,
Костинброд и Елин Пелин. Пространственият израз на конурбационните процеси по
периферията е силен и на места наличието на административна граница започва да бъде
само условно. Такива примери на „срастването“ са град Божурище, възприеман вече почти
като предградие на София, селата Житен и Голяновци на границата на СО с община
Костинброд и др. Тези процеси в някаква степен разпределят инвестиционния натиск
към столицата, частично поемайки развитието на урбанизацията и функциите,
изискващи по-голям пространствен ресурс.
I.1.2. SWOT анализ
Силни страни
● София е оградена от 5 планини. Горските масиви в тези планини (34% от територи
ята на СО), както и наличието на значителен дял земеделски земи (41%) са голямо бо
гатство и важен фактор за климата в общината
● Разнообразен релеф на общината
● Зелени поречия – фактор в структурирането на зелената система, проводник на св
еж въздух от планината
● Софийската котловина – богата на минерални извори
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● Териториален резерв за преструктуриране са вътрешноградските промишленоскладови зони в чертите на компактния град.
Слаби страни
● София се намира в котловина, което благоприятства за образуването на мъгли през
зимния сезон, което води до замърсяване на атмосферния въздух над нормите.
● Урбанизационен натиск в южна посока до границата на ПП “Витоша”
● Столична община е бедна на повърхностно течащи води
● Уличната мрежа на бившите села, особено в южна посока, затруднява техническот
о им обслужване
● Ясен дисбаланс между северната и южната част на общината и столичния град по о
тношение на обслуженост, свързаност, зелена система, екологични условия и инвес
тиционен интерес.
Възможности
● Запазване на баланса между урбанизирани и неурбанизирани територии
● Развитие на София като компактен град
● По-добро справяне с климатичните промени, в сравнение с други общини
● Създаване на надеждна прогноза за замърсяване на въздуха
● Изпълнение на мерки за намаляване на емисиите на замърсителите (отопление и тр
анспорт) в дните с лошо качество на въздуха.
● Създаване на трайни нискоемисионни зони
● Бърз и евтин достъп до планината чрез изграждане на нови и реконструкция на ста
ри лифтове като част от обществения транспорт
Заплахи
● Увеличаване на урбанизираните площи за сметка на селскостопанските
● Разпиляване на нови урбанизирани територии.
● Запустяване на стари индустриални зони, обезлюдяване на жилищни квартали

I.1.3. Агломерационният ареал на Столичната община
София е най-големият български град, един от най-големите на Балканите и сред
големите в европейски контекст. Националната, регионалната и донякъде
континентална значимост и позиционирането на София в глобалните урбанистични
мрежи се определя освен от броя на населението, също и от редица други фактори, сред
които най-важни са степента на икономическото развитие и спектърът и качеството
на предоставяните икономически, технически, устройствени и други условия.
Стратегическото местоположение, развитата бизнес и ИТ инфраструктура и
3

квалифицираната и гъвкава работна ръка са в основата на мотивацията на
инвеститорите, които желаят да развиват бизнес в столицата. Пазарът на работна
ръка е динамичен и сравнително устойчив, способен да отговори на немалко от
изискванията на инвеститорите. Владеенето на чужди езици многократно надвишава
средното за страната, а в областта на високите технологии в столицата се обучават и
работят много високо квалифицирани кадри. София е експортният и импортен център на
България, с развит самолетен, пътен и железопътен транспорт. Добрата свързаност в
глобалните урбанистични мрежи означава достъп до центровете на иновации, бизнес,
финанси, научноизследователска и консултантска дейност и е предпоставка за ускорено
развитие във всички сфери. София е важен възел на транспортните коридори, които
пресичат страната като част от общоевропейската комуникационно-транспортна
мрежа. Това само по себе си е основа за по-нататъшно развитие на града като важен
център на Балканите и в Европа, но тази даденост трябва непрекъснато да се доразвива
в посока подобряване качеството, бързината и ефикасността на транспортните
връзки, както и инфраструктурата като цяло, условията за бизнес и инвестиции в града.
В икономически аспект СО дава 40% от брутния вътрешен продукт на България. Тук
са съсредоточени най-голям дял от всички преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за
страната в периода 2013-2018 г. – 12,4 млрд. евро, а показателят ПЧИ/жител за СО е 9,4
хил. евро, или повече от 3 пъти над средната стойност за страната. София осигурява
повече от една трета от общите данъчни постъпления в държавния бюджет. Водещите
отрасли в градската икономика по значимост са от третичния сектор, като приносът
на ИТ сектора и телекомуникациите през последните години бележат значителен ръст
– с 50%. Пазарът на недвижими имоти продължава да се развива динамично в СО, а
строителството на жилищни и офис сгради, бизнес и търговски центрове и др. дава
принос към икономиката и същевременно предлага добри възможности за избор както за
жителите, така и за бизнеса. Регистрираните в СО фирми са нараснали с близо 14% през
посочения период и днес са над 120 хиляди 3 , а тук са и седалищата на повечето големи
фирми, опериращи в страната. По-подробно описание на икономиката на общината е
направено в раздел I.3-Икономиката на Столична община.
В София са концентрирани голяма част от най-важните обекти с национално значение в
областта на здравеопазването, образованието и културата. Тук функционират една
трета от специализираните болници на страната. Столицата е с най-висок дял на
жители с висше образование, два пъти повече от средния процент за страната. В София
са разположени почти половината от висшите училища в България (22 от 54), създаващи
високо квалифицирана работна сила - предпоставка за развитие на науката и
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иновациите. Тук са и повечето специализирани средни училища в областта на науките и
изкуствата, които развиват отрано творческия потенциал на младото поколение. От
общо 30 музейни обекти в София 22 са специализирани, сред които и тези с национално
значение - Националният исторически музей, Националният природонаучен музей,
Националната художествена галерия, Националният военно-исторически музей и др.
Въпреки наблюдаваните през последното десетилетие тенденции на спад в общия брой
на студентите в страната, техният брой в София е близо 95 хил., или над 40% от общия
брой за страната. Тук учи и основният дял (над 10 хил.) от чуждестранните и мобилните
студенти.
Освен единствен център от първо йерархично ниво в страната, София е
административен и урбанистичен център, който обслужва и организира: Югозападния и
Южен централен регион (NUTS 1), Югозападен район (NUTS 2), две области (NUTS 3) - София
и Софийска, както и Столична община (LAU 1). Освен това София е център на
урбанистична формация, наречена в ОУП Зона на активно влияние (ЗАВ) на столицата
(Столична агломерация в ОПРР), която засега няма определени със закон граници на
обхват и управленска структура, но има отчетливи пространствено-функционални
измерения, динамично променливи във времето.

В ИТСР ясно е препоръчано агломерационният ареал да бъде разглеждан в неговата
цялост при планирането на пространственото развитие, поради тесните
функционални взаимодействия на елементите в него. Препоръчват се общи действия по
отношение на социално-икономическото развитие, транспорта и опазването на
околната среда. За целите на съставянето на Програма за София са прегледани основни
документи на единайсетте общини от ареала извън Столична, както и на Самоков и
Ботевград, и са идентифицирани територии, чието развитие би имало значително
въздействие върху Столична община. През 2019 година, във връзка със съставянето на
Визия за София, бяха направени срещи на място с част от съседните общини, което
помогна на екипа на Софияплан да проучи част от предизвикателствата и
приоритетите за развитие на тези общини.

В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е посочен
агломерационния ареал на София, който включва 12 общини - Столична, Божурище, Горна
Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Своге, Сливница, Перник
и Радомир. Двете общини, които граничат със Столична, но не са определени като част
от ареала на София, според критериите, са Самоков и Ботевград. За определянето на
ареала е използвана методика на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) и Европейската комисия (ЕК), според която водещ е критерият трудови
пътувания. Според този критерий над 15% от трудоспособното население на общината
извършва своята трудова дейност в агломерационното ядро, което в случая е Столична
община. В Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Югозападния
район за развитие (ЮЗР) е посочено, че общината с най-висока трудова миграция е
Божурище, 47% от трудоспособното население на която работи в Столична община.
Икономиката на ареала е силно централизирана в столицата. Столична община
произвежда 94% от продукцията на ареала, а в нея са заети 92% от работещите в
ареала. Общините в ареала имат свои центрове и зони на притегляне, но 30-те хиляди
ежедневни пътувания 4 до София и обратно, генерирани от техните жители, показват
недостатъчна собствена енергия на тези местни центрове и силно изразена
функционална зависимост от столицата.
44
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това означава много по-голям дял на елементите в плана, които се отнасят към тези повисоки нива и предполагат много по-голямо участие на държавата и бизнеса за
планирането и изпълнението на Програмата.
За бъдещото развитие на агломерацията на София е от важно значение законово да бъде
регламентирано сдружаването на групата общини в агломерационния ареал за общи
действия в сферата на социално-икономическото развитие, опазването на околната
среда, транспортната политика, туристическата политика и в сферата на
пространственото развитие. Водени от такъв вид логика, много държави в ЕС
(Германия, Италия, Франция и др.) през последните десетина години промениха своето
законодателство и дадоха административен статут на своите вече оформени
метрополни райони около най-важните градски центрове.
Ролята на София в тези партньорства се определя както от по-високите ѝ
икономически показатели, така и от нейния по-сериозен потенциал за работа в
останалите изброени сфери. Територията на СО е недостатъчна за всички функции,
насочени към столичния град. Съседните общини имат свои различни социалноикономически профили, но на практика всички те са в голяма степен обвързани с
развитието и нуждите на София и имат голям потенциал за сътрудничество. Повечето
населени места в агломерационния ареал вече поемат от столицата някои функции по
линия на производство, инфраструктура, обитаване и отдих.

Агломерационен ареал на София
В рамките на агломерационния ареал населението на по-малките населени места намира в
София по-голям набор от функции и обслужване от по-висока степен. Това означава, че
техническата и социална инфраструктура, публичният транспорт, търговските,
туристически и др. обекти в СО не се оразмеряват само за нуждите на нейното
постоянно население, а с оглед на ролята, посочена по-горе. По тези причини
стратегическите и кумулативни ефекти върху комплексното развитие на града чрез
планирани инвестиции са значими не само за населението на общината, но също за
региона и цялата страна. От гледна точка на изискванията към Програмата за София

Основен проблем на центровете на общините от агломерационния ареал е относително
малкият брой население, спектър от функции и свързаният с това недостиг на
средства за осигуряване на качество на градската среда и растеж. В ареала
съществуват тенденции за разширение на урбанизираната територия главно в
посоките на републиканския клас транспортна инфраструктура, което се отразява в
новите ОУП на общините около София. Това формира „нов потенциал” от терени, сграден
фонд и мощности за разтоварване на столицата от допълнителни площоемки
традиционни производства. Природните ресурси на агломерацията и фокусът на
оперативните програми създават условия за изтегляне на производства и подкрепа за
тях извън Столична община (животновъдство, преработка на селскостопански
суровини, производство на строителни материали и др.). Демографските и трудови
ресурси на агломерацията не са значителни в момента, но имат пространствен и пазарен
потенциал да предпазят столицата от едно теоретично нарастване с около 50-60 000
души и дори повече, в зависимост от ефикасността на провежданите политики.
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За периода 2011 –2019 г. населението на агломерационния ареал на София се увеличава с
2,1%. За същия период населението на град София се увеличава чувствително, но като
относителен дял само с +2,45% поради големия начален брой на населението. Тежестта
на София в ареала е значителна поради това, че населението на града съставлява почти
80% от цялото население на ареала. Демографската стабилност на София има известно
позитивно влияние върху тази на градовете в ареала. Някои от тях нарастват – Банкя с
+1,22%, Елин Пелин с +0,77% или намаляват с много малък процент – Божурище с -1,21%,
Долна баня с -0,78%, Ихтиман с -3,01%. Останалите градове в ареала намаляват с темп
под 10%, което е признак за относителна стабилност, която се дължи на близостта до
София и развитието на субурбанизационните процеси в околоградската територия и
близката зона на влияние на столицата. За съжаление предвидените с предходни планове
мерки за изпреварващ ръст в развитието на северните територии на СО явно не са били
достатъчни, защото град Нови Искър губи близо 7% от населението си през същия
период, основно за сметка на София. Перник, който е включен в ареала на София, намалява
със -7,51%, а Радомир с -9,21%. Естественият прираст навсякъде е отрицателен – в
ареала е -2,7‰, а в центъра град София е -1,3‰. Механичният прираст е положителен –
в ареала е +2,3‰, а в София е +2,7‰. Сравнително висок е механичният прираст на
Божурище +5,7‰, на Елин Пелин +4,3‰ и на Сливница +3,9‰. Коефициентът на
възрастово заместване е 67% в ареала, 70% в центъра град София и е по-висок от
средния за страната – 64%. Общата статистика показва тенденция към засилване на
моноцентризма на ареала.
Териториалните потенциали на софийската агломерация за поемането на функциите за
отдих на жителите на столицата са огромни, но засега е развит най-вече вилният
туризъм, а развитието на туризма в общините от агломерацията значително изостава.
Агломерационният ареал на София формира около 30 хиляди ежедневни пътувания по
повод заетост, образование, услуги. 5 Налице е тенденция и за регулярни пътувания от
София към околоградския район и ареал, по-малък дял от които за работа, а по-голямата
част - предимно за вилен отдих, туризъм, спорт и развлечения и връзки с природата, в
относително малък изохрон на достъп.
Територията на Индустриална зона Божурище (ИЗБ) е тази с най-силно влияние върху СО
сред граничните територии на съседните общини. ИЗБ успя да привлече инвестиции за
520 млн. лв. на над 3 млн. кв.м. В ОУП на Божурище е заложено развитието на самата
индустриална зона, но и уплътняване и свързване на селищната структура на град
Божурище и село Гурмазово с жилищни и производствени територии, което подчертава
посоката на развитие на Божурище като сателитен индустриален град с оптимална
пространствена и функционална структура. В зоната е реализирана инфраструктура,
5

която обаче не е достатъчна, за да покрие нарастващите транспортни нужди.
Габаритите не отговарят на изискванията на тежкотоварните коли, които обслужват
зоната, което създава опасни ситуации за участниците в движението. Според ОУП на
Божурище и ОУП на Столична община е предвиден нов общински път, успореден на бул.
Европа, който да създаде още една връзка между Божурище, ИЗБ и Софийския
околовръстен път. Друго логистично предимство на зоната е наличието на
съществуваща жп линия, която преминава в непосредствена близост, но и втора,
проектна според Плана за развитие, на жп възел София на Национална компания
железопътна инфраструктура (НКЖИ), която ще бъде с увеличен капацитет.

Друга община със значително икономическо развитие е Елин Пелин. През нейната
територия преминават магистралите Хемус и Тракия, което я прави подходяща за
развитие на бизнес в сферата на логистиката, складирането и производството. На
нейна територия се намират логистичните центрове на няколко от големите
хранителни вериги. Според ОУП на община Елин Пелин се предвижда развитие на смесени
производствени зони по цялото продължение на пътя между гара Верила и село Равно
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поле, както и в територията западно от гарата и южно от жп линията София - Пловдив.
В района на гарата вече са осъществени логистични бази и производства. Тези
територии се намират в непосредствена близост до Столична община, в техния ОУП
също е заложено развитие на СМФ зони край гара Верила, което показва синхронизирано
планиране на общата територия около гарата.
Община Костинброд също планира да развие териториите си в близост до СО като
производствени, с което да привлича работници и да затвърди ролята си на важен
балансиращ производствен сателит на София, традиционно развиващ производството
на земеделска и животновъдна продукция и храни, като се адаптира към съвременните
нужди от пространство за промишлено-складови и логистични дейности.
Община Своге се намира на цялата северна граница на Столична община. Планинският
релеф на общината и преминаващото Искърско дефиле определят избраната посока на
развитие от ОУП за планиране на територията, по начин, който стимулира
туристическото развитие и оползотворява природните и културни дадености на
общината. В Общинския план за развитие (ОПР) също е заложено развитието на
туристическия сектор, отчитайки потенциалите за активен, планински и културен
туризъм.
През територията на Община Ботевград преминава магистрала Хемус, а от нея започва
и скоростният път в строеж Ботевград - Видин, който би създал бърза връзка на целия
северозападен район със северна и южна България и затвърждава важното кръстопътно
местоположение на Ботевград. До края на 2020 г. се очаква да бъде внесен предварителен
проект на ОУП на общината, в който се забелязва разширяване на устройствените зони
на изток и запад от град Ботевград, в посока селата Врачеш и Трудовец. На юг от града,
към Зелин, се предвиждат нови жилищни зони, а други села в общината се разширяват с
вилни зони. Тези разширения на жилищните и вилните територии са в отговор на
повишеното търсене на втори жилища основно от страна на софиянци. На среща в
общината се подчерта, че производството се е запазило и дори развило през последните
години, за разлика от повечето малки градове в страната. Посочва се, че има ежедневна
трудова миграция на работещи към община Ботевград както от съседните общини,
така и от София. В ОПР на общината се набляга на икономическо развитие, което се
базира на икономики на знанието, което показва, че тя ще следва ясна посока на
развитие, която се подпомага и от открития в Ботевград Колеж по електроника на
Техническия университет в София.

Община Самоков не попада в агломерационния ареал на София, но има обща граница с нея.
Самата граница, за териториите около язовир Искър, е повод за дългогодишен спор
между двете общини. Спорът е породен от това, че при създаването на язовир Искър са
залети землищата на три села, които са били част от Община Самоков, а Столична
община включва целия язовир Искър и охранителната му зони в рамките си с аргумента,
че това е основния водоизточник на София и той трябва да се управлява само от
Столична община. В ОУП на СО се обхваща територията около язовира, докато в
кадастралната карта, имотите, попадащи в тази територия са вписани като част от
землищата на селата Широки дол, Горни и Долни Окол, които са част от община Самоков.
Документацията за тези землища също е в Община Самоков, което създава трудности
при изповядване на сделки за имоти в спорните територии. В ОУП на Самоков е посочено
ключовото значение на курортния комплекс Боровец за развитието на общината и
поддържането и подобряването на туристическия профил. Предвижда се значително
разширяване на ски зоната, което ще бъде основа за нов туристически поток към
Боровец. В ОПР и на среща в общината се потвърди избраната посока на развитие на
туризма и спорта, които да бъдат водещи в икономиката на общината. Посочено бе, че
има инвестиционен интерес към вили в селата от общината основно от софиянци.
Перник е вторият по големина град след София в агломерационния ареал на столицата.
Той е областен център с население от 70 000 души със собствен обособен ареал на
влияние. Същевременно с това Перник е със силно изразено взаимодействие със София
като голяма част от населението му пътува за образование и работа до столицата.
Трафикът през Владая и магистрала Струма е интензивен, а жп линията между двата
града, която е с ограничен превозен капацитет - само с един коловоз, е една от найнатоварените в страната. Затова е необходимо подобряване на транспортните услуги
с масов транспорт между Перник и София. В село Драгичево, което се намира в община
Перник, но граничи със СО, се планира разширение със СМФ зони и такива за ниско
жилищно строителство, което отговаря на увеличеното търсене на вили в района от
столичани.
В разговорите, проведени с общини като Ботевград, Драгоман, Сливница и Самоков, също
беше посочен интерес към изграждането на вили и втори жилища за софиянци. Поставен
бе и проблемът с това, че софиянци закупуват имоти и поставят изисквания към местни
власти, но не сменят адресната си регистрация, което, от една страна натоварва
инфраструктурата, но от друга, в бюджетите на общините не влизат нови приходи от
данъци. Общините с планински релеф целят да развият туризма, използвайки оптимално
природогеографските си дадености. Създаването на цялостен регионален туристически
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продукт на културно-историческа, природна и активна тематика би допринесло за
появата на общините край София на туристическата карта.
Друго основно предизвикателство е обезпечаването на транспортното обслужване
между дестинациите. От една страна има необходимост от развитие на пътната
мрежа по начин, който доразвива и създава нови пътни връзки между населените места.
От друга страна, мрежата на обществен транспорт има необходимост да се промени,
така че обслужването да бъде по-ефективно и да се намали острата зависимост от
личен автомобилен транспорт. Развитието на регионална велосипедна
инфраструктура би подпомогнало както алтернативното придвижване, така и
крайградския туризъм, към който се стремят околните общини.
I.1.4. SWOT анализ
Силни страни
● Сравнително добра инфраструктурна свързаност на СО със съседните ѝ общини
● Наличие на автомагистрални връзки
● Наличие на жп връзки
● Понякога наличие на алтернативни пътища
● Съседните общини, разположени край магистралите, привличат инвестиции в
логистични и складови центрове
● Природогеографски дадености - планини, гори
Слаби страни
● Не винаги наличие на алтернативни пътни връзки
● Слабо развитие на мрежите на обществения транспорт между общините
● Липса на регионални велосипедни коридори
● Неизградена транспортна инфраструктура в общините
● Неизградена инженерна инфраструктура в общините
● Лошо състояние на социалната инфраструктура в общините - училища, детски
градини и други
Възможности
● Финансови възможности от оперативните програми за насърчаване на
интегрираност на отделните видове транспорт и регионална свързаност
● Достъп до подходи и добри практики от европейските градове за цялостно
развитие на мобилността на регионално ниво, интегрираност на мрежите и на
билетните системи

● Финансови възможности за развитие на жп мрежата за по-бърз и по-екологичен
пренос на стоки из Балканите и Европа
● Интерес към крайградски територии за развитие на бизнес, с което и съседните
общини ще могат да привличат инвестиции
● Финансови възможности от оперативните програми за обновяване на
обществените сгради
● Интерес към планинския, активния и етно туризъм
Заплахи
● Повече трафик и задръствания по входно-изходните артерии от увеличаващата
се моторизация и предпочитания за пътуването с личен автомобил
● Строителство на жилища в крайградските територии, с което живущите
удължават своя маршрут до града и често разчитат само на личен автомобил
● Нерегистриране на новите живущи в съответните общини, с което няма да се
увеличават приходите от данъци в местния бюджет, а общините няма да
разполагат с допълнителни средства, за да поддържат увеличеното търсене на
услуги и нужди на живущите
● Концентрация на работните места само в София и СО
I.1.5.

Столичната община в Югозападния район за развитие (ЮЗР)

През ЮЗР преминават два от европейските транспортни коридори, като тяхната
пресечна точка е на територията на Столичната община. Тези два коридора са
първостепенните оси, формиращи района. По оста изток-запад (Ниш – Драгоман – София
– Пловдив – Свиленград – Истанбул) на територията на ЮЗР няма други големи и средни
градове, освен София. Тази ос, заедно с географските дадености на планините в района,
предопределят в голяма степен както структурата на Столичния град, така и тази на
неговия агломерационен ареал, линейно издължен в двете посоки по това направление.
Оста север-юг (Видин – Враца – София – Благоевград – Кулата – Солун) преминава през
цялата територия на ЮЗР по течението на река Струма и играе основна структурираща
роля за него. Освен ядрото на София на или в непосредствена близост до тази ос са още
градовете Перник, Дупница, Благоевград, Петрич и Сандански. Степента на урбанизация
по тази ос постепенно затихва след София в посока на юг с единствено изключение
Благоевград.
Една от второстепенните оси в ЮЗР е София – Перник – Кюстендил – Куманово –
Скопие. Нейното развитие е силно изостанало поради занемарените по политически
причини транспортни и икономически връзки в тази посока. Друга второстепенна ос е
Кюстендил – Дупница – Самоков – Ихтиман, което дава алтернатива на основната ос
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изток-запад. В различни градоустройствени разработки това направление се споменава
като „далечен южен обход на София” и такова определение говори за стратегическата
важност на тази връзка, особено след постепенната трансформация на южната дъга на
Софийския околовръстен път (СОП) в градски булевард с ограничение за товарни превози.
Тази ос има значение и отвъд ролята ѝ за София като връзка между долините на Струма и
Марица. Друго отклонение от основната ос „София – Солун“ се развива като
второстепенна транспортна и урбанизационна ос по течението на река Места.
Отварянето на ГКПП „Илинден“ дава шанс за развитие на това направление, по което
основни градове са Разлог, Банско, Добринище и Гоце Делчев. Отново с център София е
второстепенната ос към Пирдоп – Златица – подбалканските полета - Сливен - Бургас.

стойности за ЕС, където силно урбанизираните общини са 41%. Тази особеност
предопределя силната водеща роля на трите големи града с тяхната концентрация на
население, икономически дейности и работни места, образователно, здравно,
административно, културно и пр. обслужване, които са структуроопределящи
притегателни центрове в пряка функционална връзка и взаимозависимост с по-малките
общини и населени места. София и Перник формират двойка урбанистични центрове на
собствени агломерационни ареали, които функционират в силна вътрешна връзка
помежду си и на практика в общ агломерационен ареал. Картата на разпределението на
населението в тази част на ЮЗР (дадена в ИТСР) показва колко силна е
пространствената връзка между тях и същевременно колко голяма е концентрацията в
центъра на този ареал спрямо останалата част на района.

Главните транспортни коридори ползват западната дъга на СОП, която вече е в
строителните граници на град София, като основна част от връзките към Гърция и
Северна Македония. Предвид негативното му влияние с транспортно, шумово и прахово
натоварване върху големи жилищни територии на Столичния град, това трасе следва да
има алтернатива за тежкия и транзитен поток. Въпросът с т.нар. „далечен западен
обход” на София пространствено не може да бъде решен в границите на СО, но става все
по-важен и се проявява все по-остра нужда от изработване на актуална концепция и
адекватен проект.
Пет от деветте основни жп линии в страната започват от София, свързвайки я с всички
съседни държави, освен със Северна Македония.
Всички посочени оси и коридори на развитие имат като централен възел София, което е
предпоставено от множество географски, исторически, административни,
икономически и др. причини, но като следствие води до все по-засилващата се значимост
на столицата в тази урбанистична структура – както на регионално, така и на
агломерационно ниво.
Също така този факт подчертава нуждата от внимание и към допълнителните оси,
важни за развитието и на по-периферни алтернативни връзки само между центрове 3то и 4-то ниво – като важната за южна България второстепенна ос, която започва от
Петрич и Сандански, преминава през Родопите и през Странджа, и трябва да
ревитализира и активира прилежащите бързо обезлюдяващи се територии.
В териториалната структура на ЮЗР има три силно урбанизирани общини –
Софийската, Перник и Благоевград, с общо 949 населени места, от които 48 градове. От
останалите общини в ЮЗР 19 са средно, а 30 – слабо урбанизирани селски общини, в които
няма град с население повече от 30 хил. души. Това е голяма разлика със средните
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Гъстота на населението в агломерационния ареал
В ЮЗР голямата диспропорция „център-периферия” в селищното развитие се проявява в
огромната разлика между гъстотата на населението и показателите на
икономическото развитие в СО и извън нея, както и в разликата между двата основни
агломерационни ареала: софийският е най-големият, а благоевградският е един от наймалките в страната. Степента на урбанизация, тоест делът на градското население, е
84,3% и е най-високата в страната, повлияна почти изцяло от София. Трите други
областни центъра попадат в групата на средно големите градове – Перник (75 169
жители), Благоевград (69 178 жители) и Кюстендил (39 881 жители).

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 70

Подробен анализ е направен в приложение I.2_Населението на Столична община.
По данни на НСИ в края на 2019 г. населението на Столична община (СО) е 1 328 790 души,
като само в град София то е 1 242 568 души, или близо 94% от населението на общината
живее в столичния град.
Раждаемостта в СО е по-висока от средната за страната – коефициентът на
раждаемост за Столична община за 2019 г. е 9,8‰, докато за страната той е 8,8‰. За
2019 г. в Столична община са родени 13 075 деца, от тях 12 412 деца в границите на
София-град.
Смъртността сред населението, измерена чрез общия коефициент на смъртност, има
по-ниски стойности от тази за страната. За 2019 г. коефициентът на смъртност за СО
е 11,8‰, а за страната е 15,5‰. Умрелите в Столична община за 2019 г. са 15 635 души, в
това число 14 445 в София-град.
Източник: НСИ
При тези равнища на показателите за раждаемостта и смъртността на населението,
естественият прираст, както общо за страната, така и в общината, е отрицателен. За
2019 г. естественият прираст за Столична община е отрицателен с -2 560 души. Общо
за периода 2011 - 2018 г. абсолютният естествен прираст на Столична община е минус
15 400 души.
Въпреки това населението на СО се увеличава. Това се дължи изцяло на механичния
прираст, тоест хора, които са родени извън СО, но се преместват да живеят в
общината. Въпросът е разгледан в част I.2.4_Миграция.

I.2.1. Възрастова структура
Общите тенденции на застаряване на населението в страната са характерни и за
населението в общината и града София, но в СО те имат по-ограничено проявление.
Средната възраст в СО през 2019 година е 41 години, а в страната е 44 години.
Относителният дял на населението до 14-годишна възраст в общината е приблизително
равен на този, отнасящ се до цялото население на страната – в края на 2019 г. той е
14%. Съществено различие спрямо страната има в динамиката на относителния дял на
населението в трудоспособна възраст (15–64 г.) и това на възраст 65 и повече години.
През 2001 г. 71% от населението на общината, респективно на града, е във
възрастовата група 15–64 години. В следващите години този дял запазва своята
стойност, но след 2010 г. започва да намалява и през 2019 г. е 68%. Делът на найвъзрастното население (65+ години) през годините покачва своите стойности, но по
размер този дял е по-нисък от общия за страната. През 2019 г. делът на населението над
трудоспособна възраст в общината е 18%, докато средно за страната той е около 22%.
При тези структурни различия във възрастовото разпределение е естествено
показателите за демографските зависимости да са „по-добри“ от същите за страната.
Демографското натоварване на активното население в СО, изразено чрез коефициента
на демографска зависимост през 2001 г. е 40%, или 100 лица от активните възрасти
трябва да издържат още 40 лица от зависимите възрасти. Това съотношение
постепенно нараства и през 2019 г. на 100 лица в активните възрасти се падат 48 лица
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от зависимите възрасти, така че коефициентът на възрастова зависимост за
Столична община е 48 %.

I.2.2. Домакинства
България следва общата за Европейския съюз (ЕС) тенденция за намаляване на броя на
членовете в едно домакинство. Към 2011 г. средно в ЕС под един покрив живеят 2,4 лица,
като такива са стойностите и за България. Към 2011 г. средно в домакинство в СО
живеят по 2,2 лица. В този момент две трети (63%) от домакинствата в СО са
съставени от едно или две лица. Най-висок е делът на домакинствата, съставени от
един човек в район Студентски (72% от населението) и район Средец (55% от
населението). Към 2020 г. очакванията са този дял да бъде още по-висок.
I.2.3. Териториално разпределение на населението

Източник: ГРАО, НСИ

Източник: НСИ
Източник: ГРАО, 2020
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По данни на ГРАО териториите, които привличат най-много ново население, са южните
квартали на София, в които през последните години се развива усилено жилищно
строителство – западните части на Студентски град, Витоша-ВЕЦ Симеоново,
Младост 3, Младост 1, Манастирски ливади.
Към февруари 2020 г. квартал Студентски град-Запад е територията, в която по
настоящ адрес е регистрирано най-голям брой население, над 43 000 души. На следващо
място, с близо 30 000 души население, са кварталите Младост 3, Младост 1 и ВитошаВЕЦ Симеоново. Териториите на СО с над 20 000 души население са кварталите Хаджи
Димитър, Христо Смирненски, Стрелбище и Дружба 1.
I.2.4. Миграция
През последните години размерът на механичния прираст на населението в общината и
София намалява, но все пак продължава да има положителни стойности. По този начин се
компенсира отрицателният естествен прираст на населението в СО и София.
Механичният прираст на населението в общината основно се формира от
миграционните потоци вътре в страната, които преобладаващо са насочени към
столичния град. Механичният прираст в Столична община за 2019 г. е от 3 230 души,
което е близо шест пъти по-малко от този през 2003 година, когато са били найвисоките нива на механична миграция към СО - от 19 136 души.

Национално представително проучване на нагласи за потенциалната миграция на
населението на страната към София, поръчано от Софияплан и проведено през месеците
април и май 2019 г. показва, че тази тенденция на намаляващ миграционен натиск към СО
ще се запази. В близките години населението на Столична община се очаква да нарасне
механично само с 2 700 души на възраст между 16–65 години.
I.2.5. Демографска прогноза
Наложилите се тенденции в естественото и механично движение на населението ще
влияят и в бъдеще на демографското развитие на Столичната община. Според
разработените от НСИ демографски прогнози се очаква населението на Столична
общината през 2030 г. да достигне 1 362 000 души, а през 2050 г. - близо 1 442 000. НСИ
предвижда населението на град София да нараства до 2028 г., когато се очаква то да
достигне 1 250 625 души, след което се очаква трайна тенденция за намаляване на
населението в града. През 2050 г. се предвижда населението на град София да бъде
близко до населението в момента (през 2020 г.) от 1 242 597 души. Прогнозата на НСИ е
за плавно нарастване на населението в населените места в границите на Столична
община и ръст за 30 години с близо 80 000 души. Това означава, че основното нарастване
на населението в Столична община в следващите години ще се реализира извън
границите на град София.

Демографска прогноза на СО
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Източник: НСИ
Демографско проучване за прогнозния брой нарастване на населението по
градоустройствени единици в СО, проведено от Софияплан, посочва, че
Източник: НСИ
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градоустройствените единици, в които се очаква населението да нараства с най-голям
темп са кварталите Студентски град (кварталът с най-голямо население в момента),
Модерно предградие, Младост 3, Овча Купел, Дружба 1 - Изток 6.

Източник: Софияплан, 2020

I.2.6. SWOT Анализ
Силни страни
●
По-млада възрастова структура на населението, в сравнение с тази в
страната.
●
По-високи нива на раждаемост, в сравнение със страната.
●
Заради по-високите възможности за професионална реализация София
привлича основно младо население в трудоспособна възраст от страната.
●
През последните години темповете на механичен прираст на население от
страната към СО намалява, което е в синхрон със заложените цели
за полицентрично развитие на територията на страната.
Слаби страни
●
Трайна тенденция на застаряване на населението на Столична община,
което е характерно за цяла Европа.
●
Трайна тенденция за повишаване на коефициента на икономическа
зависимост.
●
Трайна тенденция за намаляване на възпроизводството на трудов
потенциал на населението. Процес, при който броя на населението, което излиза
от трудоспособна възраст (60-64 г.) е по-голям от броя на населението, което
влиза в трудоспособна възраст (15-19 г.).
●
Трайна тенденция за намаляване размера на домакинствата.
●
Трайна тенденция на миграция от София на образовано население в
трудоспособна възраст, което избира да се премести в чужбина, за да търси подобра икономическа реализация.
Възможности
●
Постигане на полицентрично териториално и икономическо развитие,
заложено в Националната концепция за пространствено развитие
на България 2013 – 2025 г.
●
Насърчаване на включването на възрастните хора в сферата на заетостта
и обществения живот.
●
Изработване на политики за насърчаване на раждаемостта - цел, заложена в
Националната стратегия за демографското развитие на населението в
България
●
Разработване на миграционна политика за намаляване броя на емигриращите
млади хора в репродуктивна възраст.
Заплахи
●
Концентрацията на икономически капитали на територията на Столична
община засилва притока на население от страната.
●
Концентрацията на икономически капитали и човешки ресурс в
трудоспособна възраст създава условия за задълбочаване на демографската
криза в страната.
●
Системна емиграция на образовано население в трудоспособна възраст от
Столична община към чужбина.

При изработване на изработване на прогнозата са взети предвид устройствените параметри на застрояване на всяка
зона, демографски тенденции за развитие и съществуващи инвестиционни намерения. Повече за метода за изработване
на демографската прогноза може да се види в анализ Териториално диференцирана демографска прогноза
6
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Анализът е изготвен от външен изпълнител 7 по задание на Софияплан. Подробен анализ е
направен в приложение I.3_Икономиката на Столичната община.
I.3.1.

Основните икономически показатели и тенденции

В Столична община (СО) се концентрира голяма част от икономическата активност в
България. През 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на столицата достига над 44
млрд. лв., или 40% от общия брутен вътрешен продукт на страната. Този огромен
дисбаланс се дължи отчасти и на факта, че повечето големи компании са регистрирани в
София, независимо, че основната или цялата им дейност се осъществяват извън СО. За
съжаление не съществуват агрегирани данни, които да позволят дори приблизителна
оценка на обема продукция, създадена извън СО, но отчетена в София. Тоест тежестта
на СО с 40% дял от БВП на България трябва да бъдат приемани като завишени, без да
можем да кажем обаче с колко.
8

Около 89% от брутната добавена стойност в столицата се създава от сектора на
услугите. Динамиката на БВП на СО се ускорява след 2015 г. и достига до номинален ръст
от близо 9% през 2018 г. Концентрацията на икономическа активност в София е
подкрепена от постоянния приток на хора в столицата, която увеличава своето
население на фона на спада на населението в страната. Същевременно през последните
години се наблюдава трайно намаляване на механичната миграция на население към София
– за последните 10 години 3 пъти е намалял потокът от нови жители на общината. За
повече информация по темата виж I.2_Населението на Столична община.
СО, и по-специално София, има съществена тежест в икономиката на агломерационния си
ареал. За повече информация по темата виж I.1.2_Агломерационният ареал на Столичната
община.
I.3.2.

Структура на икономиката

През 2018 г. произведената продукция от нефинансовите предприятия в СО достига 67
млрд. лв., или 37% от общата продукция в страната. Икономиката на столицата е силно
доминирана от сектора на услугите, като в нея се концентрира произведената
продукция на 59% от търговията на едро и дребно, 40% от транспорта, 93% от
далекосъобщенията, 85% от информационните технологии и услуги, 72% от
професионалните дейности и 66% от административните дейности в страната.
Преработващата промишленост в София допринася за около 14% от произведената

7 Институт за пазарна икономика

продукция в промишлеността в страната. Отново трябва да се има предвид
пояснението, направено в първия абзац на този текст.
Дял на секторите в произведената продукция
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Източник: НСИ, ИПИ
Развитието на произведената продукция в СО през последните години ясно показва найдинамичните сектори в столицата. За периода 2013-2018 г. продукцията в
информационните технологии и услуги нараства със 137%, като това е и секторът с
най-голям ръст на наетите. Административните дейности също се развиват добре –
ръст от 81% за периода 2013-2018 г., което е провокирано от динамиката в аутсорсинга
на бизнес и поддържащи услуги. През 2017 и 2018 г. се наблюдава и сериозен ръст в
строителството и операциите с недвижими имоти, което отразява бума на имотния
пазар в столицата. Преработващата промишленост също бележи значителен ръст в
последните две години, което е подкрепено от развитието на индустрията в
периферията на град София.
I.3.3.

Инвестиции и развойна дейност

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с натрупване в СО достигат 12,4 млрд. евро
през 2018 г. Над 34% от всички ПЧИ са насочени към търговията, транспорта и туризма,
като в тези сектори се регистрира и положителна динамика – 20% ръст в периода 20132018 г. Операциите с недвижими имоти и индустрията са на второ и трето място с дял
от съответно 19% и 16% от ПЧИ в столицата. Общо 28% от ПЧИ в София са насочени
към секторите на информационните и комуникационни технологии, както и в
професионалните и административни дейности и научни изследвания. В
професионалните и административни дейности, където влиза и аутсорсингът на

8 Териториалният обхват на област София (столица) и Столична община е на практика идентичен. Това позволява в
анализа да се използват икономически данни както на областно, така и на общинско ниво.
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услуги, в т.ч. фирмите, които предоставят гласови услуги, се реализира най-високият
ръст на ПЧИ в периода 2013-2018 г.
Столичната община е в центъра на научната и развойната дейност в България. Към 2018
г. столицата генерира почти 70% от всички разходи за научноизследователска и
развойна дейност (НИРД) в страната. Близо ¾ от тях са осъществени от предприятия в
сектора на информационните технологии и услуги, както и в научната сфера. Особено
силна е динамиката при информационните технологии и услуги, които от 10 млн. лв.
разходи за НИРД през 2013 г. достигат 182 млн. лв. през 2018 г. Това до голяма степен е
резултат от преместването на развойните центрове на няколко големи софтуерни
фирми на територията на град София.
I.3.4.

Икономическа активност и заплати

Икономическата активност на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) в СО
традиционно е значително над средната за страната. През 2019 г. коефициентът на
икономическа активност в столицата е 77,7%, спрямо 73,2% за страната.
Коефициентът на заетост (15-64 г.) достига 76,4% през 2019 г. спрямо 70,1% за
страната. Общият брой на наетите в столицата достига рекордни нива – над 750 хил.
души, като причината за този ръст е в постоянния приток на млади и квалифицирани
кадри към София и икономическия подем през последните 5-6 години.
Заплатите в Столична община са сред най-високите в страната, като отстъпват
единствено на някои регионални центрове с концентрация на предприятия от
енергетиката и добивната промишленост. През 2018 г. средната брутна месечна
заплата в столицата достига 1 586 лева, като бележи ръст от 48% за периода 2013-2018
г. Стабилният ръст на заплатите в София се запазва и през 2019 г. Средната брутна
заплата в сектора на информационните технологии и услуги достига 3 529 лв. през 2018
г. Също високи са средните брутни възнаграждения във финансовите и професионалните
дейности – съответно 2 183 лв. и 2 002 лв. през 2018 г. Най-ниски са средните заплати в
хотелиерството и ресторантьорството – 755 лева брутно месечно, като трябва да се
отчита, че това е и секторът с предполагаемо най-голям дял на сивата икономика.
Разпределението на доходите на физическите лица на територията на СО е
неравномерно. С най-високи декларирани заплати са регистрираните обитатели на
южната част на центъра и южните квартали на София. На срещуположния полюс са
районите в северната част на София и на общината.

I.3.5.

Развитие на районите в София

Икономическата активност в Столична община е неравномерно разпределена в 24-те ѝ
района. Районите Люлин и Младост са отчетливо най-големите, като в тях са
концентрирани 18% от икономически активните лица в София към края на 2019 г.
Коефициентът на безработица е сходен в почти всички райони – най-често в рамките
на 1,5-2% към края на 2019 г. Стопанската активност на предприятията обаче
чувствително се отличава по райони, като в някои части на столицата се наблюдава
концентрация на предприятия и стабилен ръст на приходите. Бурното развитие на
услугите през последните години и появата на големи бизнес и офис пространства на
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определени места в столицата предопределят и изпреварващото развитие на някои
райони.
Над 50% от приходите на компаниите в Столична община, по данни от 2016 г., се
концентрират в районите Младост, Лозенец, Триадица, Възраждане, Средец и Витоша.
Район Младост дърпа отчетливо напред с над 13% от приходите на компаниите в
столицата, като бележи солиден ръст през последните 10 години, подкрепен от
концентрацията на офис площи (клас А) и притока на чуждестранни инвестиции. Район
Люлин, макар и с най-голямо население и съответно икономически активни лица, има поскоро жилищни функции, като концентрира под 3% от приходите на компаниите в
столицата.

I.3.1.

SWOT Анализ

Силни страни
•

Най-големият икономически център в България

•

Структура на икономиката, доминирана от услуги с висока добавена стойност, в
т.ч. финансови, дигитални и професионални

•

Концентрация на централни офиси и висш мениджмънт на големи корпорации,
опериращи в цялата страна

•

Високо квалифицирана работна ръка и постоянен приток на млади и активни хора

•

Високи доходи и стабилен ръст на заплатите

•

Висока инвестиционна активност и сериозно натрупване на чуждестранни
капитали

•

Технологичен и научен хъб – ръст на разходите за научна и развойна дейност в
дигиталния сектор

•

Концентрация на дигитални и креативни компании

•

Развита екосистема за подкрепа на стартиращи и иновативни бизнеси

•

Дългосрочен положителен тренд в туризма и ръст на посещенията от чужденци

•

Динамични райони, които привличат инвестиции, и в които се развиват успешно
бизнес и офис пространства от висок клас

•

Налични индустриални терени и развитие на промишлеността в периферните
общини

•

Широк ареал/зона на функционално влияние на ядрото град София – обхваща поне 11
съседни общини

Слаби страни
•

Липса на достатъчно високо технологични производства, които да се конкурират с
развитието на услугите в дигиталната сфера

•

Липса на ясен профил, в т.ч. брандиране, който да отличава столицата от други
водещи региони в Европа

•

Повишаване на разходите за правене на бизнес, в т.ч. разходи за персонал, офис и
бизнес услуги

•

Неравномерно развитие, в т.ч. на бизнес инфраструктурата, в отделните
територии на столицата

•

Сериозен удар на пандемията върху определени сектори и силно ограничен приток
на туристи през 2020 г.

Възможности
•

Привличане на стратегически инвеститори, които са глобален лидер на своя пазар
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•

Продължителен ръст в дигиталния сектор и привличане на чужди капитали в
сектора на информационните технологии и услуги

•

Разрастване и обособяване на нови бизнес и офис пространства с висок клас

•

По-сериозно обвързване на висшите учебни заведения с индустрията и високотехнологичните компании

•

Подобряване на свързаността и допълнително отваряне на столицата към света,
в т.ч. инвестиции в летище „София”, развитие на туризма и ръст на посещенията
от чужденци

•

По-голяма тежест на София на корпоративната карта в региона – намиране и
комуникиране на конкурентните предимства пред другите столици

•

Развитие на промотирането на София като инвестиционна дестинация, в т.ч.
добра координация със съседните територии

Заплахи
•

Засилваща се конкуренция от други икономически и образователни центрове в
Централна и Източна Европа, в т.ч. Западните Балкани

•

Ограничен приток на чужди капитали и високо технологични компании в дигиталния
сектор и отлив на чужди компании към съседни пазари

•

Недобра координация със съседни общини за привличане на стратегически
инвеститори

•

Намаляващ темп на ръст на населението, което да ограничи потенциала пред
икономическия растеж в столицата

•

Продължителен период на пандемия и ограничителни мерки, което да удари силно по
множество икономически дейности, в т.ч. дигиталния сектор

•

Влошаване на достъпа до услуги и качеството на живот в резултат на бурно
икономическо развитие и „претоварване” на определени райони
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Подробен анализ е направен в приложение I.4.1_Селищната мрежа на общината.
През 2019 година бе актуализирана Националната концепция за пространствено
развитие (НКПР), стратегическият документ от най-високо ниво, който дефинира
националните политики за регионално и пространствено развитие. Изследвани са
урбанизационните оси, агломерационните образувания и развитието на селищната
система на страната. София е център на най-големия ареал в страната и силно доминира
над другите градове. В документа се препоръчва преминаване от моноцентричен към
полицентричен урбанистичен модел, но не с ограничаване на столицата, а с
допълнително стимулиране на инвестиции и възможности за бизнес и образование в
другите градове. Подчертава се значимата роля на цялостното планиране и развитие на
ареалите, вместо само на агломерационното ядро - София, и се препоръчват фокусирани
усилия към интегриране на териториалните политики между общините в софийския
агломерационен ареал, включително и синхронизиране на общите устройствени планове
(ОУП) на тези общини. Въпросът с агломерационния ареал е разгледан в част и I.1.2.Агломерационният ареал на Столичната община
I.4.1.1. Предвиждания на ОУП
Самият ОУП на Столична община (СО) е в сила от 2007 г. с основно изменение от 2009 г. В
него като основна концепция на развитие е записано ограничаване на разрастването на
компактния град на София и интензивно увеличаване на урбанизираните територии в
околоградския район. В графичната част на плана обаче София също бива значително
разширена с нови устройствени зони за строителство, а вече съществуващите са
увеличени с нетрадиционни за зоната и характера на застрояване параметри. За
компактния град се подчертава и необходимостта от преструктуриране и
реконструкция, както и регулиране на застрояването в южните територии, с което да
не се допусне цялостно прекъсване на зелените клинове. Въпреки описаната концепция за
развитие на северните територии на общината и ограничаване на инвестициите в
южните, 75% от предвиденото в ОУП ново жилищно застрояване е в южната половина
на Столична община, а едва 25% в северната. За град София дисбалансът е още по-голям
- 85% е в южната, а 15% в северната, като за делител е използвана жп линията Белград Истанбул. ОУП предвижда развитие на система от вторични обслужващи центрове по
продължението на петте основни входно-изходни артерии, които да допълват и
разтоварват от функции ЦГЧ – булевардите Цариградско шосе, Ботевградско шосе,
Рожен, Сливница и Цар Борис III. ОУП предлага и макро-пространствена структура, която
разделя общината на 6 съставни единици - една централна и 5 покрай продълженията на
описаните основни входно-изходни направления. Целта на това структуриране е във
всяка една от единиците да бъде постигнато балансирано развитие на основните

функции на града. В допълнение, всяка единица има собствени локални специфики и
приоритети, чрез които влияе на общоградско и надградско ниво и подпомага
интегрираното пространствено развитие на територията. ОУП дефинира
устройствената политика за територията на общината, като я разделя на 4 зони.
● Централна градска част - предвижда се съхраняване на средата и обновяване на
сградите и инфраструктурата, както и реконструкция и обживяване на
публичните пространства и запазване на жилищната функция
● Централни територии около ЦГЧ - обновяване на инфраструктурата, без мащабна
устройствена намеса
● Периферия - Оптимизиране на градската структура, за балансиране на качеството
на градската среда и жилищните стандарти. Конкретизирани са четири
специфични устройствени намеси за периферията, които предлагат
преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси чрез запазване на
сегашните параметри на застрояване, ревитализиране на
необлагодетелстваните квартали, запазване на характера на застрояването, но и
леко завишаване на устройствените параметри на кварталите, които са били
някогашни села и ограничаване на пазарния натиск към южните територии за
осигуряване на плавен преход към Витоша и осигуряване на основна
инфраструктура
● Крайградски територии - следвайки концепцията за активизиране на околоградския
район, устройствената политика в тези територии е насочена към развитие на
инфраструктурата, с което да се подсигури качествена среда и транспортна
достъпност, и създаване на специфични правила и норми за застрояване, които да
гарантират проникване на зелени клинове, както и запазване на характера на
завареното застрояване в съществуващите селищни структури, а за новите се
допускат зони с по-интензивно, включително и сключено застрояване.
В действащия ОУП е изведена целта за „облекчаване на столичния град“ и
преразпределяне на търсенето на жилищни и офисни площи от компактния град към
крайградските територии. За съжаление не е направена оценка на пълния ефект от
заложеното развитие. През последните десетилетия редица примери от целия свят
показват, че градското разстилане не води до облекчаване на компактния град, а точно
обратното - до влошаване на най-различни аспекти на функционирането на селищната
система. Препоръчаната в ОУП устройствена концепция за стимулиране на развитието
на зони с еднофамилни къщи би довела до необходимостта от изключително гъста
инфраструктура, която обслужва малко на брой хора, правейки я скъпа, както за
реализация, така и за поддръжка, следователно и неефективна от гледна точка на
нейната използваемост и вложените в нея ресурси. Това вече поставя на дневен ред
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въпроса за задълженията на общината и съответно интереса на инвеститорите
относно финансирането на изграждането и поддръжката на техническата и социална
инфраструктура. В крайградските зони ОУП дефинира и далекоперспективни територии,
които целят да отговорят на евентуално нарастващо бъдещо натоварване и търсене
на все повече жилища извън компактния град. Сравнявайки баланса на територията на СО
спрямо опорния план от 2001 година и ОУП от 2009 година, се наблюдава увеличение от
25% на територии, предвидени за жилища, включвайки и далекоперспективните такива.
I.4.1.2. Застрояването в общината
Анализът на морфологията на града показва различните параметри на застрояване на
ниво градоустройствена единица (ГЕ). Анализирали сме два показателя – плътност и
интензивност на застрояване.
Брутната плътност на застрояване, пресметната като сбор от застроената площ на
сградите в една ГЕ спрямо цялата площ на ГЕ, показва, че най-плътните ГЕ се намират в
централната градска част. Жилищният квартал Хладилника също спада към тази
категория, в рамките на 29-43% плътност, което се дължи на инвестиционния интерес
през последните три десетилетия и това, че е устроен със зони Смф и Жс, което е
позволило сключено строителство и съответно уплътняване на територията.
Във втората категория по плътност, 18-29%, попадат широкия център, някои
индустриални зони и стари периферни квартали, предимно в южната част на града,
които също са подложени на интензивен интерес през последните години.
По-голямата част от ГЕ в град София попадат в трета категория по плътност, 1018%. С такава плътност са само три ГЕ извън границите на София – селата Бистрица и
Герман и квартал Курило в град Нови Искър. Останалите ГЕ на Нови Искър, както и ГЕ на
градовете Банкя и Бухово попадат в четвърта категория (4-10%), заедно с другите села
в общината и някои квартали от компактния град, като Симеоново, Драгалевци, Суходол,
Бенковски. Анализът на интензивността показва подобни резултати.

Друг показател на застрояването е неговата брутна интензивност. В случая това е
съотношението между сбора от разгънатата застроена площ на всички сгради в една ГЕ
спрямо площта на съответната ГЕ. Най-интензивните ГЕ са само в най-вътрешната
част на центъра и две извън него – жилищният квартал Хладилника и Белите брези.
Наблюдава се натоварване на широкия център и основно южните територии, към които
предимно е насочен инвестиционният интерес. Извън рамките на град София, всички ГЕ
попадат в последната категория по интензивност с едно изключение - Герман попада в
четвъртата категория заедно с ГЕ с основно нискоетажно строителство като Горна
Баня, Бояна, Горубляне, Модерно предградие и други. Симеоново, Драгалевци, Суходол,
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Бенковски, Христо Ботев попадат в последната, пета, категория по интензивност.
Анализът показва, че трите града в СО, без София, не показват по-висока плътност или
интензивност на застрояване, тоест не се формира типична градска среда, а са с
подобни характеристики на селата.

От направените анализи става видно, че като най-застроени могат да бъдат
определени централните квартали, жилищният квартал Хладилника и Белите брези.
Следват кварталите около ЦГЧ, основно в южна и източна посока - Подуяне, Изток,
Изгрев, Лозенец, Стрелбище, Гоце Делчев, Борово, Лагера. Забелязва се, че Павлово и

Манастирски ливади-Запад, които граничат с околовръстното шосе, попадат във
втората категория по плътност, подобна на централните квартали и в трета по
интензивност, подобна на Младост и Люлин. Манастирски ливади-Изток се отличава от
Манастирски ливади-Запад с това, че плътността му е по-ниска, но интензивността е
подобна, което означава, че сградите са по-малко на брой, но с високи стойности на РЗП.
Сред по-слабо застроените квартали се отличават Овча Купел, Дружба, Модерно
предградие, Орландовци, Левски В и Левски Г, както и Драгалевци и Симеоново, към които
през последните години се наблюдава сериозен интерес, показан и от разрешенията за
строителство. Другите 3 града в СО - Бухово, Банкя и Нови Искър, са с подобни
характеристики на селата от общината и не се отличават с по-типична за градовете
висока плътност или интензивност на застрояване.
I.4.1.3. Инвестиционен интерес
Инвестиционният интерес следва предвижданията на ОУП и градът се разраства, като
усвоява нови терени. Тези нови терени са основно част от южните, гранични на
компактния град територии или извън строителните граници на София, което е видно
от регистъра на издадените разрешения за строеж. Районът с най-много издадени
разрешения е Витоша, в който от 2010 г. до октомври 2020 г. са издадени 684
разрешения за жилищни сгради от общо 3 575 за СО. Това са близо 20% от всички
разрешителни за срок от 10 г. На второ място се нарежда район Панчарево с 409
издадени разрешения за строеж, или 11% от общия брой. Следват районите Лозенец (с 274
издадени разрешения, или 8%), Нови Искър (с 227 издадени разрешения, или 6%) и Банкя (с
213 издадени разрешения, или 6%), последните два от които също като район Витоша се
намират извън компактния град. Крайградските райони разполагат и със значително поголяма площ, което също има значение за големия брой на издадените разрешения. В
повечето от случаите новите разрешения са за сравнително малка разгъната застроена
площ (РЗП) в нискоетажни територии. Район Овча Купел е на пето място, обхващайки
както територии от града, така и извън него. Район Подуяне е на седмо място в
общината и вторият изцяло в рамките на града след Лозенец. В него за разгледания
период са издадени 179 разрешения. Районът се намира в близост до центъра на града, но
същевременно е изолиран от ЖП линията. Това обяснява сравнително ниските цени на
имотите и жилищата, но и силния инвестиционен интерес към района.
Градоустройствените единици в него с голям брой разрешителни са в територии с
предимно нискоетажно строителство, тоест новите сгради са многобройни, но
маломерни.
Наблюдава се интензивен инвестиционен интерес и от двете страни на южната дъга
на околовръстното шосе, която привлича както шоуруми и офис сгради, така и големи
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жилищни комплекси. Това се наблюдава и от разрешенията в районите Младост,
Студентски, Лозенец, Триадица и Овча Купел. Градоустройствените единици с най-много
разрешения са именно в близост до околовръстното шосе - кв. Симеоново със 117, кв.
Драгалевци със 110, кв. Витоша - Лозенец с 92, кв. Овча Купел - север с 64, ж.к. Малинова
долина - Запад и в.з. Малинова долина - Герена с 58, с. Лозен, м. Орлова круша с 56, жк.
Манастирски ливади - Запад с 55, с. и в.з. Иваняне с 53 и ж.к. Манастирски ливади - Изток с
50. Забелязва се, че 2 от единиците с най-много разрешения са извън рамките на града - с.
Лозен, м. Орлова круша и с. и в.з. Иваняне. Други единици извън София с висок брой
разрешения са гр. Банкя, в.з. Косанин дол, с. Бистрица и гр. Нови Искър - кв. Курило.
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I.4.1.4. SWOT Анализ
Силни страни
● София продължава да концентрира финансов и човешки капитал
● Най-големият агломерационен ареал в страната е столичния с най-голям дял в
икономиката
● ОУП определя значителни територии за развитие на зелената система
● ОУП предвижда сравнително равномерно развитие на обектите на социалната
инфраструктура
● Предвижда се гъста мрежа на релсовия транспорт
Слаби страни
● Моноцентричният урбанистичен модел се засилва, София все повече доминира над
другите градове в страната и дисбалансът се засилва
● ОУП насърчава градското разстилане, застрояването на нови територии извън
компактния град
● ОУП предлага свръхуплътняване и свръхконцентриране на места, които нямат
нужда от толкова високи устройствени параметри
● ОУП разрешава строителство на много повече от доказано необходимото като
сграден фонд
● Концентрацията на жилищно строителство в южните територии продължава
● Развитието на северозападната част на града изостава
● Обслужването с обекти на социалната инфраструктура продължава да изостава
● Нереализирана улична мрежа поради необходимост от отчуждаване
● Нереализирани паркове поради необходимост от отчуждаване
● Планираната улична мрежа е с твърде големи параметри за градски магистрали и
кръстовища на две нива, с което се стимулира автомобилното придвижване и се
създават бариери в града
Възможности
● Национални политики за развитие на агломерационния ареал в неговата цялост, а не
само ядрото
● Разбиране за необходимост от опазване на териториалните ресурси и вътрешно
развитие на града чрез обновяване на изоставени територии вместо урбанизиране
на нови земеделски земи
● Граждански натиск към създаване на качествена градска среда и облагородяване на
публичните пространства
Заплахи
● Свръхразвитие на София за сметка на другите населени места, което ще
увеличи демографското натоварване върху града

● Субурбанизиране и застрояване на крайградски земеделски земи вместо
вътрешноградски изоставени терени
● Недостатъчен строителен контрол, поради което се строи с повишени плътност
и интензивност и недостатъчно озеленяване
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Подробен анализ е направен в приложение I.4.2_Жилищата в Столичната община.
I.4.2.1. Характеристики на жилищния пазар
През 2019 г. в Софияплан направихме анализ на поемния капацитет на жилищните
територии. Той показа, че съществуващият жилищен сграден фонд е достатъчен да
поеме населението, което вече живее в СО, както и това, което според демографските
прогнози се очаква да се засели в общината в близките десетилетия. Жилищната
система на София е добре запасена с физическите си елементи „жилищни територии” и
„жилища”. Жилищният въпрос в София е въпрос на качество, а не на количество.
Действащият ОУП обаче залага на количество. Изследването ни показва, че планът дава
възможност за застрояване на голяма площ нови зони за жилища, които при средния
стандарт на обитаване за СО (който е 30 кв.м./жител), биха могли да приемат близо 1
млн. нови жители. Въпреки че такъв голям брой хора надали ще мигрира към София в
близкото бъдеще, възможността за строителството на такова голямо количество
жилищна площ вече води до негативни ефекти за средата – празни жилища, липса на
инфраструктура, проблеми с придвижването. Трите квартала с най-много предвидена,
но все още нереализирана, жилищна площ са Малинова долина – Запад, Манастирски
ливади – Изток и Витоша – Лозенец. Някои от тези квартали вече са класифицирани
като проблемни поради липсата на базова инфраструктура в тях – училища и детски
градини, паркове, канализация, улици и градски транспорт.

Концентрация на потенциални нови обитатели
Строителството на нови жилища в София е породено основно от два фактора –
желанието на гражданите за по-добри битови условия и желанието за инвестиция в
имот, която се счита за сигурна. Първият фактор трябва да бъде адресиран чрез
обновяването в максимална степен на съществуващия жилищен фонд, а не създаването
на нов. Строителството на много нови жилища за сравнително статичен брой жители
води до появата на много празни жилища. Възможността, която ОУП дава за толкова
голямо строителство на жилища, се експлоатира вече от 10 години и в София вече се
наблюдава наличие на необитавани жилища. Съществуват хипотези, че почти 1/4 от
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жилищния фонд (или около 150 хил. жилища) в столицата е необитаван. Въпреки че
определянето на обема и местоположението на необитаваните жилища е трудна за
изпълнение задача, тяхното съществуване не бива оспорвано. Необходима е
целенасочена общинска политика в посока на това инвестиционният интерес да бъде
насочен към обновяване на съществуващите сгради вместо строителство на нови.
Вторият фактор, закупуването на жилище с цел инвестиция, създава риск от
инвестиционен балон, тъй като жилищата биха имали стойност само, ако има кой да ги
обитава, тоест да плаща наем за тях, или да направи покупка. А това все по-малко ще е
така. Естественият прираст на столицата е отрицателен, а механичният прираст
намалява през последните 10 години, за сметка на броя новозапочнати жилища, който се
увеличава. Същевременно стандартната площ за обитаване не се променя, тоест не
живеем на по-широко. Възможността за строителство на нови жилища е необходимо да
бъде значително намалена, за да не бъде изгубена напълно стойността на вече
изградените жилища, както и за да могат те да бъдат обслужени адекватно с публична
инфраструктура.

млади хора. Въпросът е разгледан в повече подробности в приложение I.4.2_Жилищата в
общината.
Финансовата достъпност до жилище през последните 10 години се подобрява, като
данните показват, че отношението цена/ доход намалява. Основната причина e
постоянното увеличение на средната заплата в столицата през последните 20 години
(средно 10% на годишна база) и сривът на цените на имотите и до някъде на наемите
след финансовата криза през 2008 г. Макар и тенденциите да са положителни, има нужда
от общинска политика за създаване на по-достъпен жилищен пазар. В момента
процентният дял, който един жител на столицата трябва да отдели за наем спрямо
средната месечна заплата, е над 40% (България е на предпоследно място, преди Гърция, в
ЕС по този показател). В случай на покупка, един кв.м. се равнява на около 100% от
средната месечна заплата в София.

В контраст на непрекъснато увеличаващия се брой новопостроени, но и празни жилища
се откроява и липсата на общинска жилищна политика. Един от индикаторите за това е
ниският дял на общински жилища (около 2% от целия жилищен сграден фонд), чиято
бройка поради ред причини непрекъснато намалява. Също така, съществуващият
общински жилищен фонд е силно амортизиран и деградиращ. Моделите за управление,
настаняване и поддържане са неефективни. Липсват механизми за жилищно подпомагане,
включително и в частния сектор, насочено към най-нуждаещите се, но и уязвими групи и
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инвестициите да бъдат върху старите индустриални терени и множеството
необитавани жилища. Необходимо е СО да анализира и идентифицира подробно нуждите,
дефицитът, проблемите и подходите за действие, на базата на което да създаде
общинска жилищна стратегия.
I.4.2.2. Количество и качество на жилищния фонд

На база на съществуващите площи на бивши индустриални зони в града, разгледани в
част I.1.1.-Профил на общината, направихме изчисление за това какъв би бил техният
капацитет за „поемане“ на нови жилища. Резултатът показва, че поемният капацитет
на тези територии след множество редукции е 400 000 жители. Това е около 6 пъти
повече от очакваното нарастване на населението на общината, изследвано в
демографската прогноза за 2050 г. В момента темпото на усвояване на тези територии
и реализация на инвестиционни намерения в тях е сравнително бавно, но съответства на
демографската динамика в града. Предимството на инвестицията в бивши
индустриални зони е, че те се намират във вече урбанизирана среда, разполагат с
техническа инфраструктура, а тяхното обновяване покачва качеството на живот в
съседните им територии. Въпреки това не бива да се забравя нуждата от функционален
микс в тези територии, реализирайки икономическия потенциал в тях по най-добрия и
адекватен на градската динамика начин. За повече информация за това какво позволяват
тези територии на база устройствени зони, какви подходи, калкулации и симулации са
направени, виж приложение I.4.2_Жилищата в общината.

Преобладаващата част от сградите в София са жилищни с общо 611 391 жилища в тях
към 2019 г. По данни от кадастралната карта към юли 2020 г. общата разгъната
застроена площ (РЗП) на сградите с жилищна функция възлиза на 68,9 млн. кв.м. Най-голям
е делът на многофамилните жилищни сгради с обща РЗП 52,1 млн. кв.м. (76%), следван от
еднофамилните жилищни сгради с обща РЗП 12,8 млн. кв.м. (18%), а сградите със смесено
предназначение, но преобладаващи жилищни функции са с обща РЗП 4,0 млн. кв.м. (6%).
Според данни на Националния статистически институт (НСИ) общата РЗП на
построените жилищни сгради за периода 2010-2019 г. в СО е над 4 млн. кв.м., което
представлява общо 6% от съществуващия жилищен сграден фонд. Темпът на
нарастване на жилищната площ за този период е 6%, докато за същия период
населението на общината е нараснало само с 2.5%.
Анализът показва, че за последните 10 г. процентният дял на различните типологии
жилища по брой стаи не се променя съществено. Въпреки това се наблюдава интересен
факт, че за разлика от съвременната тенденция в други европейски градове, където
делът на едностайните апартаменти значително се увеличава, като резултат от
различни социокултурни и икономически особености, в София делът на едностайните не
се повишава, ами дори леко спада, за сметка на останалите многостайни апартаменти,
където се наблюдава леко покачване, особено при тристайните. Нещо повече,
статистиката показва, че за последните години средният брой членове в едно
домакинство намалява от 2,6 през 1992 до 2,2 през 2011 г. което е в контраст с
понижаващия се дял на едностайните жилища. Въпросът с населението и домакинствата
в СО е разгледан в част I.2_Населението на Столична община.

Това показва, че София разполага със сериозен жилищен резерв, изразяващ се както в
гореописаните неусвоени стари индустриални територии в рамките на града, към
които трябва да се съсредоточи новото строителство, така и в необитаваните
жилища. Към това добавяме и възможността за повишаване на качеството на
съществуващия жилищен фонд. Столицата няма нужда от допълнителни нови терени за
жилищно строителство на зелено от гледна точка на жилищен капацитет, а от масово
обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата използваемост.
При необходимост от увеличаване на капацитета, е важно фокусът, усилията и
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жилището си, а 54% отчасти удовлетворени. Една от причините за този резултат е
силно амортизирания жилищен сграден фонд в следствие от лошото управление и
поддържане на собствеността. Според проучване на Световната Банка 9 oколо 70% от
населението на София обитава многофамилни жилищни сгради (МЖС) построени преди
2000 г. (след която година постепенно започват да се въвеждат мерки за енергийна
ефективност на сградите), а около 60% от МЖС в България са построени преди 1987г.
(първите модерни сеизмични норми) 10.

Жилищният стандарт в столицата, изразен в чиста жилищна площ на жител, се
повишава през последните години, като от 17 кв.м./ж през 2010 г. до 26 кв.м./ж през 2018
г. В изчисленията обаче влизат и празните жилища, което води до неяснота относно
реалния жилищен стандарт в София. От друга страна, коефициентът, изразяващ броя
нови жилища на година на 1 000 човека за София в първите години след 2010 е под 1.0, но
той рязко се вдига, достигайки пик от 6.7 жилища на 1000 човека през 2019 г., което е в
контраст с тенденцията за намаляване темпото на нарастване на населението в
столицата и е в пъти над средните стойности за други европейски градове.
Абсолютният брой жилища на 1 000 човека също се повишава през последните години от
426 през 2010 до 460 през 2019 г. Тези стойности са задоволителни, гравитиращи около
средните за ЕС.
Според демографската прогноза населението на Столична община през 2050 г. ще бъде
около 1 442 000. Това е с около 70 хил. човека повече от настоящия брой. Тази
допълнителна бройка обитатели би имала нужда от около 32 хил. жилища. При сегашния
темп на строителство, около 8 000 започнати нови жилища годишно, тези жилища ще
бъдат изградени за 4 вместо за 30 години. Това отново е индикатор за риска от
създаване на голям брой празни жилища и съответно имотен балон.
Според представително социологическо проучване на Визия за София за качеството на
живот едва 29% от обитателите на столицата са напълно удовлетворени от
World Bank Group. 2020. “Earthquake Risk in Multifamily Residential Buildings, Europe and Central Asia Region.” World Bank Group,
Washington, DC.
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В рамките на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС), на територията на СО са подадени 230 заявления за
интерес и финансова помощ, от тях са одобрени 199 и са прехвърлени 50 от „Енергийно
обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г., от които са сключени договори
за безвъзмездно финансиране за 166 сгради. Към настоящият момент са обновени или
въведени в експлоатация 118 сгради, 4 сгради са със стартирало СМР, а за 26 има обявена
обществена поръчка (ОП) за СМР/Инженеринг. През 2021г. ще започне нова Програма за
подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване
и устойчивост на България, която предвижда обновяване на още 75 сгради на
територията на СО, които са с подадени искания за сключване на договори за
финансиране. 11
В същото време проучвания показват, че през 2010 г. на 30% от жилищата дограмата е
била сменена по инициатива и за сметка на собствениците им. През 2020 г. този процент
е вече 80. Успоредно с увеличаването на енергоефективността на сградите спада и
потреблението на енергия. За последните 10 години потреблението на енергия от едно
жилище за отопление и битова гореща вода (БГВ) е спаднало с 24 %. Това се дължи както
на повишена енергийна ефективност, главно благодарение на гореспоменатите усилия
на частните собственици, така и на енергийната бедност – себе-ограничението в
ползването на енергия поради недостатъчни доходи. Въпросът с потреблението на
енергия е разгледан в част I.5.3_Енергийна мрежа, възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ) и енергийна ефективност.
Във връзка с качеството на средата за обитаване е направен анализ по възлагане от
Софияплан, изпълнен от „Метакрафт Лабс“, показващ степента на средното ослънчаване
на жилищата, окрупнени по квартали (Градоустройствени единици - ГЕ). При получените
резултати окрупнени по ГЕ, най-напред се откроява предимството в степента на
ослънченост на северните територии на общината в сравнение с южните. Южните
World Bank Group. 2020. “Earthquake Risk in Multifamily Residential Buildings, Europe and Central Asia Region.” World Bank Group,
Washington, DC.
11
Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“
10
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квартали са с много ниски нива на ослънченост, като причините са както фактът, че
жилищата в южните територии са построени в подножието на северния склон на
Витоша планина, така и много по-гъстото и интензивно застрояване в тези
територии в сравнение със северните. От гледна точка на морфологията ясно се
откроява централната градска част (ЦГЧ) като територия с по-ниска степен на
ослънченост поради гъстотата на застрояване. Жилищните комплекси, където има
реализирано масово средно и високоетажно строителство се характеризират с
предимно средни стойности на ослънчаване основно поради факта, че при тяхното
планиране са оставени значителни междублокови пространства. Именно липсата на
подобни пространства и висока гъстота на застрояване с предимно средноетажни
сгради, води до значително ниските стойности на ослънченост в новореализираните
южни квартали като Манастирски ливади-Изток и Запад. Много е важно при
реализацията на ново жилищно строителство то да бъде съобразено както с
природните характеристики на средата, така и със съществуващата морфология на
заобикалящата го среда.

Важна характеристика на жилищата е тяхната сигурност и по-точно сеизмичната
уязвимост на различните типологии сгради на територията на столицата. София се
намира в район със средна сеизмичност от глобална гледна точка, но е една от найсеизмичните области в България. Във вече цитираното изследване на Световната Банка
се оценяват преките финансови разходи за ремонт и подмяна на повредени и разрушени
многофамилни жилищни сгради (построени преди 2000) при земетресение със среден
период на повторяемост от 475 12 години на 4.4 милиарда евро или около 8% от БВП на
България.

12
Съвременните норми за проектиране на сгради за сеизмични въздействия в България, ЕС и повечето държави са
базирани за сеизмично въздействие със среден период на повторяемост от 475 години.
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В най-голям риск при земетресения са сградите със зидани конструкции и
стоманобетонни рамки, строени преди 1987. В случай на голямо земетресение тези
сгради ще допринесат за около половината от всички жертви, около три четвърти от
хората, останали без дом и около половината от преките щети 13. Многофамилните
жилищни сгради с най-голям брой жилища (типологията едропанелни жилищни сгради
(ЕПЖС) имат по-ниска уязвимост и съответно се очаква да доведат до относително
малък брой жертви. Сеизмичният риск на сградите с типология ЕПЖС е изследван в
проект на Световната Банка и рискът от срутване (което е основна причина за
човешките жертви при земетресения) е оценен на по-скоро нисък. Въпреки това
финансовите щети от конструктивните повреди в ЕПЖС се очакват да бъдат около 1/5
от общите щети за всички многофамилни сгради, построени преди 1990. Причините за
това са големия брой ЕПЖС в София и очакваната по-висока цена за възстановяване на
конструкцията поради факта, че повредените елементи са носещи стоманобетонни
панели и дюбелите или заварките между тях. Съгласно доклада на Световната Банка
между 30% и 50% от финансовите загуби биха били вследствие на повреди във
фасадните панели.

Анализът на Софияплан за степента на полифункционалност на отделните жилищни
градоустройствени единици показва, че централната градска част се откроява с
наситеност на услуги, както и териториите около главните пътни артерии като бул.
“Цар Борис III”, бул. “България” и бул. “Цариградско шосе”. Съответно периферните
квартали, разположени около Околовръстния път (ОП) и отвъд него, са с по-ниска степен
на функционална наситеност и разнообразие. Това важи и за новоразвиващите се
жилищни квартали по южната дъга на ОП, като Манастирски ливади-Изток и Запад,
Кръстова вада, Малинова долина и др. Изключение правят кварталите около ОП като
Младост 4, Бъкстон и Овча купел, които са силно мултифункционални. От северните
кварталите на север от жп ареала като мултифункционални територии се открояват
кварталите Хаджи Димитър и Свобода. В същото време квартали като Абдовица,
Димитър Миленков и Враждебна са преобладаващо монофункцонални единици.
Впечатление прави и високото ниво на мултифункционалност в равномерно
разпределената селищна мрежа около град София съответно с по-голяма концентрация в
градовете и по-малка в отделните местности и вилни зони.

Докладът на Световната Банка разглежда възможността за надстрояване на ЕПЖС като
възможен пазарен модел за самофинансиране на проекти за модернизация, подобряване на
енергийната ефективност и външния вид на ЕПЖС. Направено е заключението, че това е
възможно без да се увеличава сеизмичната уязвимост, поради което е препоръчително
тази концепция да се изследва по-подробно. Сградите от типология ЕПК/ПК и тези със
стоманобетонни носещи стени са оценени като такива с относително по-ниска
уязвимост и съответно те имат по-нисък принос към сеизмичния риск. Съвременните
МЖС, строени след 1987 г. и особено след 2012 г., имат ниска уязвимост и очакваният им
принос към сеизмичния риск е минимален.
I.4.2.3. Мултифункционална жилищна среда
Част от качествената жилищна градска среда се изявява и в степента и
разнообразието на услугите, които се предлагат в даден квартал. Кварталите „спални“
са монофункционални, непозволяващи на жителите в съответния квартал да имат
адекватен достъп до редица услуги. Наличието на квартали „спални“ е резултат както
от модернистичната, но вече архаична, концепция за функционално зониране, така и от
функционалния микс в отделните сгради. Лош пример за последното са безлюдните
партери с гаражи, а добър – сградите, в чиито партери има офиси, магазини или някакъв
вид услуги.

13

World Bank Group. 2020. “Earthquake Risk in Multifamily Residential Buildings, Europe and Central Asia Region.” World Bank Group, Washington, DC
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I.4.2.4. SWOT Анализ
Силни страни
● Множеството необитавани жилища – скрит потенциал за жилищния сектор
● Териториален и обектов резерв в границите на компактния град за развитие на
добра жилищна среда
● Тенденция за повишаване на жилищния стандарт в следствие на повишаващата се
жилищна площ на глава от населението
● Задоволително конструктивно състояние на жилищния фонд
● Тенденция за повишаване на финансова достъпност до жилище за последните 10
години – намалява отношението цена/ доход
● Множество нереализирани стари индустриални терени в границите на компактния
град
Слаби страни
● Нисък дял общински жилища с непрекъснато намаляващ брой и лошо състояние на
жилищата
● Липса на ефективни модели за управление, поддържане и развитие на общинския
жилищен фонд
● Липса на механизми за жилищно подпомагане, включително и в частния сектор,
насочено към най-нуждаещите се, но и уязвими групи и млади хора
● Голям брой необитавани жилища и липса на механизъм за проследяването на този
дял
● Недостиг на социална, транспортна и инженерна инфраструктура в
новоразвиващите се жилищни територии и натоварване на съседни зони.
● Изграждане на множество нови жилища при тенденция за намаляващ прираст на
населението на общината и дългосрочна демографска прогноза, предвиждаща дори
по-малко население в София-град от настоящите стойности
● Липса на активни действия за повишаване качеството на съществуващия сграден
фонд и непълноценното му разпознаване като потенциал
● Голям дял жилищни сгради в незадоволително общо експлоатационно състояние
● Много нисък дял на одобрените и реализирани по НПЕЕМЖС проекти
● Висок дял на разхода за наем или покупка на жилище от месечния доход на жител
● Липса на жилищна политика на национално, но и местно ниво
● Висок дял на частната собственост в жилищните сгради затруднява системното
и синхронизирано поддържане на сградния фонд
● Висок дял на необитаваните жилища, затрудняващи системното и синхронизирано
поддържане на сградния фонд и прилагането на по-масови и мащабни политики
● Липса на ясна дефиниция и достатъчно пълноценно разбиране за “социални” или
“достъпни” жилища, често стигматизиране и свързване с малцинствени групи

● Липса на данни за жилищните нужди на населението и в уязвимите групи, което
затруднява оценката на съществуващото положение
● Липса на ясна, прозрачна и лесно достъпна база данни за паспортите на отделните
жилищни сгради
Възможности
● Политика на ЕС за обновяване на сградния фонд - социална, екологична, икономическа
перспектива
● Реализиране на конкретни мерки за подобрение и конструктивно обновяване,
идентифицирани на основа на проведени изследвания
● Ниският дял обновени до момента сгради дава възможност за дълбоко и
синхронизирано конструктивно, инсталационно и енергийно обновяване на
сградния фонд занапред
● Финансиране на нови национални и местни програми за обновяване на жилищните
сгради и повишаване качеството на живот
● Изготвяне на национална жилищна политика
● Изготвяне на жилищна политика на СО
● Повишеното количество данни за града и жителите му, както и активното
партньорство и обмяна на опит с други европейски градове, дава възможност за
разработване на качествен, аргументиран и актуален на съвременните нужди
стратегически и инструментален пакет за жилищни политики
● Подобряване качеството на жилищната среда чрез различни механизми на местно
ниво
● Предстоящо национално преброяване, което ще даде актуална информация за
жилищния сектор
● Повишаване на финансовата достъпност в жилищния пазар и осигуряване на
социални жилища за уязвимите групи чрез ново строителство или чрез адаптиране
на съществуващ сграден фонд
Заплахи
● Риск от асинхронизиране на жилищните политики на национално и местно ниво
помежду им, както и с останалите секторни политики и стратегии
● Продължаване на тенденцията за частични и несистемни дейности по
конструктивното и енергийно обновяване на съществуващия сграден фонд
● Ненавременна и несъобразена с реалните проблеми на столична община жилищна
политика
● Неприложимост на добри чужди практики за жилищни политики заради
структурата на собствеността и локалните специфики по отношение на
жилищата.
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Подробен анализ е направен в приложение I.5.1. - Водоснабдителната система.
Водоснабдителната система на СО се управлява от „Софийска вода“ АД на базата на
договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на
територията на Столична община, в сила от 06.10.2000 г., допълван и изменян няколко
пъти, последният от които на 23.03.2018 г. Според договора, дружеството-концесионер
има право да извършва експлоатацията на ВиК мрежите от името на Столична община и
да прави инвестиции, а публичните активи (мрежи и съоръжения) остават собственост
на града. Контролът по изпълнение на договора се извършва от специализирано звено в
структурата на Столична община.
В обхвата на концесионната област попадат 4 водоснабдителни системи –
Водоснабдителна система (ВС) „София”, ВС „Бели Искър”, ВС „Божурище” и ВС „Вода с
непитейни качества”, включващи ВиК мрежи и съоръжения публична държавна и публична
общинска собственост.
ВС „София“ обслужва 100% от населението на Столична община (СО). По данни на
“Софийска вода” АД общата ѝ дължина към декември 2020 год. е 3 699,00 км. Разделена на 4
стратегически зони, водоснабдява се от 4 водопроводни пръстена, като между
отделните пръстени има изградени връзки за преразпределяне на водните количества в
зоната. По мрежата има обособени над 285 водомерни зони и са определени зони за
управление на налягането, като процесът на зониране е динамичен. Експлоатацията се
осъществява автоматизирано посредством система SCADA, която водният оператор
(„Софийска вода“ АД) непрекъснато разширява и модернизира.

Стратегически зони за моделиране, определени на база водоснабдителните зони по ОУП
(по данни от „Софийска вода“ АД, 2018 год.)
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питейни води (ПСПВ) „Бистрица“, а по деривация „Пасарел“ водата се довежда до ПСПВ
„Панчарево“. Язовир “Искър” е основният водоизточник за СО. Според резултатите от
проведено задълбочено изследване на функционирането на язовира по задание на
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от 2012 г. 14 при приет 20-годишен
прогнозен период до 2031 г. язовирът може да задоволи 100% от нуждите за
водоснабдяване, равни на 268 000 000 куб. м/г. с 95% надеждност, ако водите му не се
използват за други цели.
Към настоящия момент авариен водоизточник за София е единствено бент „Кокаляне“
чрез върхова аварийна връзка. Той има завирен обем 2 700 000 куб. м, от които 900 000
куб. м са сработваем обем, тоест в случай на спиране на водоподаването от язовир
„Искър“, би могъл да осигури необходимите за водоснабдяването на СО водни количества
за период от 1-2 дни. За да се осигури непрекъснатост на водоподаването при аварийна
ситуация или ремонт и в по-далечна перспектива - за добиване на питейна и условно
чиста вода, е необходимо в бъдеще да се търсят алтернативни водоизточници.

Водомерни зони, определени според големината на мрежата (по данни от „Софийска
вода“АД, 2018 год.)
I.5.1.1. Водоизточници
Основни водоизточници на СО са язовирите „Искър“ и „Бели Искър”, а за около 1% от
водоснабдяването се използват витошки водохващания и алтернативни водоизточници.
Язовир „Искър“ е многогодишен изравнител със завирен обем 655 300 000 куб.м. Той
осигурява водоснабдяването на приблизително 80% от територията на Столична
община , като по деривация „Искър“ водата се довежда до пречиствателна станция за
14

Язовир „Бели Искър“ е високопланински сезонен (едногодишен) изравнител с наличен
(полезен) обем 15 080 000 куб.м. От него се водоснабдява около 20% от територията на
общината. Язовир „Бели Искър“ няма резервен водоизточник. Съгласно споразумение от
октомври 2020 г. Министерството на икономиката ще отпусне на СО средства, които
ще се използват за изграждане на реверсивната връзка между довеждаща система „Бели
Искър“ посредством малобучински водопровод и довеждаща система „Искър" през ПС
„Бъкстон". Целта на този проект е да се осигури непрекъснатост на водоподаването
към захранваните от яз. „Бели Искър“ територии в случай на авария или ремонт на
язовира. За осигуряване на дългосрочната стабилност на водоснабдяването на СО, в свое
решение от октомври 2020 г. Министерски съвет определя “Български ВиК холдинг” ЕАД
да възложи изготвяне на работен проект за ремонт или реконструкцията на язовир „Бели
Искър", както и да процедира възлагането на изпълнението на заложените в проектната
документация дейности.
Алтернативното водоснабдяване отговаря за по-малко от 1% от общото
водоснабдяване на СО. Към настоящия момент две населени места на територията на
общината не са свързани с централната водоснабдителна система, а използват
алтернативни водоизточници. Село Мърчаево се водоснабдява от речни водохващания
от Владайска река и каптажи “Три кладенци”, “Турска вада” и “Селимица”, разположени на
територията на резерват „Торфено бранище” в Природен парк (ПП) „Витоша”. Село

https://www.stuwa.org/files/magazine/1-2.14_s3.pdf
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Клисура се водоснабдява от каптаж “Клисура”, който е с недостатъчен дебит и
непостоянно качество на постъпващата от каптажа вода.
Хижите на територията на ПП „Витоша” използват води от речно водохващане
„Каменно здание“ (Боянска река), а територията около Драгалевския манастир се захранва
от каптаж „Паша Бунар”. Витошките водохващания могат да осигурят до 200 л/с водохващанията на река Боянска при „Каменното здание” имат дебит 150 л/с, а местни
каптажи над квартал Бояна са с дебит 50 л/с. Към момента техният капацитет е
резервен за водоснабдителната система на СО. След свързване на селата Желява и Владая
към централната водоснабдителна система, използваните от тях водоизточници
остават резервни.
Водоснабдяването на промишлени обекти с условно чиста вода се извършва по отделна
мрежа с обща дължина над 47 км, изградена от стомана през периода 1961-1996 г. Основен
водоизточник е Панчаревското езеро с полезен обем 6 165 000 куб.м. Допълнително се
ползват води от язовир “Огняново”, баластриерите в поречието на р. Искър, сондажи,
шахтови кладенци и кариерни езера.
Към настоящия момент системата за промишлено водоснабдяване е в лошо
експлоатационно състояние, като причини за това са както изтеклият амортизационен
срок, така и значително намалялото потребление на условно чиста вода. Най-големите
потребители са ТЕЦ “София-Изток“, ТЕЦ “София” и „Софарма“ АД.
Наличните водоизточници са достатъчни, за да осигурят водоснабдяването на
населените места в общината за следващите 20 години. Въпреки това трябва да се
изследват възможностите за алтернативно водоснабдяване, тъй като към момента
главен водоизточник за СО е единствено язовир „Искър“. Водопроводът „Джерман –
Скакавица“ и прилежащите му съоръжения, изградени, за да увеличат притока към язовир
„Искър“ с води от Струмския басейн по време на пролетно пълноводие, са в лошо
техническо състояние и на практика деривацията е неизползваема. От каскада БелмекенСестримо през събирателни канали „Гранчар“ и „Манастирски“ в сухи години и безводие на
яз. “Бели Искър”, могат да се прехвърлят допълнителни водни количества от Маришкия
басейн към водосбора на р. Искър, които по проектни данни биха могли да достигнат до 85
000 000 куб.м/г. и не биха били дълготрайно решение при водна криза.
С решение на Министерски съвет от октомври 2020 г. относно действията за
осигуряване на дългосрочна стабилност на водоснабдяването на СО, “Български ВиК
холдинг” ЕАД е определен, след изготвянето на правно-икономически анализ, да възложи
дейностите, свързани с ремонта и/или реконструкцията на язовир „Огняново“ и
действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от яз.

„Огняново“ чрез изграждане на ПСПВ и на нов магистрален водопровод до ПСПВ
„Панчарево“ и свързване на обекта към водоснабдителната система на СО („Чепински
ринг“).
За подобряване на водния баланс на СО трябва да се разгледат и възможностите за
водочерпене и използване на подземни води, термоминералните води и оборотното
използване на вода. Необходимо е да се възобновят проучванията за алтернативни
водоизточници и актуална единна концепция за комплексно водоснабдяване на София и СО
в дългосрочен план (хоризонт след 2020 година), като проучванията трябва да се
обвържат с “Генерални схеми за използване на водите в районите с басейново
управление” (2000 г.) и “План за управление на водите в Дунавския речен басейн”
(публикуван проект в края на 2008 г.). Също така, за да се определи нуждата от
рехабилитация/ реконструкция на мрежата за условно чиста вода, трябва да се изготви
анализ за необходимостта от използването на условно чиста вода. Село Клисура трябва
да бъде свързано към водоснабдителната мрежа на гр. Банкя.
Диверсификацията на източниците на вода, тоест осигуряването на алтернативи на
язовир „Искър“, би увеличило устойчивостта на общината и възможностите ѝ за
реакция в случай на кризи.
I.5.1.2. Воден баланс
Проектното решение за обезпечаване на Столична община с необходимите водни
количества с качества на “питейна вода” съгласно Измененията на ОУП с хоризонт 2030
г. е изведено на базата на следните параметри:
● Обитатели съгласно максималния капацитет по структурни единици N=1 747 000
жители;
● Водоснабдителна норма 310 л/ж/ден, като в тази норма е включено водното
количество и за общественото обслужване, местната промишленост, домашните
животни, противопожарни нужди;
● Коефициент на денонощна неравномерност 1,25;
● Коефициент на часова неравномерност 1,40;
С така приетите параметри в ОУП са определени характерните водни количества,
необходими за обезпечаване на водоснабдителните нужди на СО, както следва:
● Q ср. ден. = 1 747 000 ж. x 310 л/ж/ден. = 541 570 000 л/ден.
● Q ср. ден. = 6,268 куб.м/с;
● Q макс. ден. = 6,268 x 1,25 = 7, 835 куб. м/с;
● Физически загуби в системата - 20% от Q ср. ден.:
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Q физ. заг. = 6,268 x 0,20 = 1,254 куб. м/с;
Водно количество, което постъпва в системата след пречиствателните
станции:
Q ор. = Q макс. ден. + Q физ. заг. = 7, 835 + 1,254 = 9,089 куб. М/с
● Водно количество, което трябва да постъпва от водоизточниците:
Q изт. = Q ор. х 1,10 = 9,089 x 1,10 = 9,998 куб.м/с.
Водните количества, които могат да постъпват от водоизточниците към града в
момента са:
По Рилски водопровод

1,8 куб. м/с

От ПСПВ „Панчарево“

2,25 куб. м/с

От ПСПВ „Бистрица“

6,75 куб. м/с

Общо

10,80 куб. м/с

От данните на „Софийска вода“ за иззетите водни количества от основните
водоизточници за периода 2007-2019 г. се забелязва трайна положителна тенденция на
намаляване на иззетата вода. Към 2019 г. общо иззетите водни количества са с 35% помалко спрямо тези през 2007 г. Причините за това са комплексни – намаляване загубите
на вода в мрежата чрез управление на налягането и подмяна и рехабилитация на
съществуващите водопроводи, оптимизиране на управлението на системата, намалена
консумация и използване на ефективни водочерпни уреди от крайните потребители.

Иззети водни количества от природните водоизточници за питейни и непитейни нужди
(по данни от „Софийска вода“)
I.5.1.3. Довеждащи и магистрални водопроводи
Довеждащите водопроводи от водоизточниците до пречиствателните станции за
питейни води (ПСПВ) и от ПСПВ до стратегическите резервоари са цялостно изградени
и с малки изключения са в добро експлоатационно състояние.
Селищата Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене, Горни Богров, Бухово, Яна, Кривина
и Казичене, както и промишлени предприятия в прилежащите му територии
(включително „Топлофикация София“ АД) се водоснабдяват от Кремиковския водопровод,
който е в критично състояние. Изграден е за задоволяване на нуждите от промишлено
водоснабдяване на МК „Кремиковци“, а към настоящия момент се използва за
водоснабдяване на гореизброените селища поради липса на алтернатива. Водопроводът е
с обща дължина около 34 км, с начало ПСПВ „Панчарево“ и преминаващ през районите
“Панчарево”, “Искър” и “Кремиковци”. Той няма отредено трасе, почти изцяло се намира в
частни имоти и при авария няма никаква алтернатива за водоснабдяване на
захранваните от него населени места. На част от водопровода с приблизителна дължина
16 км и диаметър Ø 1000mm трябва да бъде определена собствеността (СО или частна на
МК „Кремиковци“).
I.5.1.4. Пречиствателни станции за питейни води
Територията на Столична община се обслужва от 4 пречиствателни станции за
питейни води (ПСПВ) - „Панчарево“, „Бистрица”, за село „Долни Пасарел” и „Мала църква”.
Анализ на състоянието им, направен при разработването на Регионалното
прединвестиционно проучване (РПИП), показва, че всички те работят с по-малък от
проектния си капацитет и с изключение на ПСПВ „Мала църква” се нуждаят от
рехабилитация.
I.5.1.5. Помпени станции
Водоснабдителната система на СО е проектирана и работи като гравитачна, но в
отделни части на системата функционират локални помпени станции (ПС). Те се
намират предимно в северната част на общината, която е равнинна. Повечето ПС са
реконструирани (сменени помпени агрегати, ВиК мрежи, ел. инсталации, ремонт на
сгради). В ОУП са предвидени три стратегически ПС - ПС „Бъкстон“, ПС „Коньовица“ (при
р-р „Коньовица“) и ПС „Под Симеоново“ (при р-р „Под Симеоново“). ПС “Бъкстон” се ползва
като резервна мощност при спиране работата на ПСПВ “Бистрица” за подаване вода от
ПСПВ “Панчарево”. Изграждането на ПС „Коньовица“ и ПС „Под Симеоново“ може да се
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планира след доизграждане на водопровод в кв. Овча купел 2 и след пускането на р-р „Под
Симеоново“ в експлоатация и възстановяване на входящи/ изходящи водопроводи.
I.5.1.6. Резервоари
За водоснабдяването на София са изградени 15 стратегически (главни) резервоара с общ
обем 336 560 куб. м, 4 от които с общ обем 78 060 куб.м. не са в експлоатация („Под
Симеоново“, „Красно село“, „Княжево“ и „Под Бояна“). Това затруднява водоснабдяването
на прилежащите им територии и затова е важно те да бъдат въведени в експлоатация.
Необходимо е да се презонира водоснабдителната система на града и да се изградят
водопроводни връзки между главните резервоари там, където липсват, за да се повиши
сигурността на водоподаването и да се осигури равностоен еквивалент „обем
резервоари на жител“, тъй като в момента има диспропорция между изграден обем
резервоари и обслужвано население. Резервоарите, които са в експлоатация, са в добро
техническо състояние, след направен основен ремонт. Трябва да се анализира
необходимостта от изграждане на нови стратегически резервоари на територията на
СО.

Това са материали, които са доказано неефективни и при определени обстоятелства
биха могли да бъдат опасни за човешкото здраве.
Мрежата на населените места в северните територии на СО е изградена почти напълно
от етернитови тръби. Тези тръби са евтини, не корозират и имат сравнително малка
грапавина. Те обаче са крехки, дебелостенни, връзките между тях са ненадеждни и поради
това са отречени отдавна.
В централната градска част мрежата е изградена основно от стомана. Стоманените
тръби са с много голямата якост, имат здрави връзки и относително малка грапавина на
стените. Основен недостатък на стоманените тръби е по-краткият им
експлоатационен срок и неустойчивостта им на корозия.

За квартали и населени места извън територията на компактен град са изградени 44
локални резервоара, които служат като дневни изравнители, осигуряват равномерното
водоподаване и необходимото качество на водата чрез вторично дезинфекциране.
Някои от тези резервоари са с изчерпан капацитет, а редица квартали и селища на
територията на СО нямат изградени локални резервоари и се водоснабдяват директно
от магистралните водопроводи. Това е основен проблем за функционирането на
водоснабдителната система в тези територии и изисква своевременното му решаване.
I.5.1.7. Разпределителна мрежа
Разпределителната мрежа за питейна вода в СО е в лошо експлоатационно състояние.
Тя е развивана и разширявана едновременно с разрастването на града и значителна част
от нея е изградена преди 1999 г. Използвани са материали, които в момента
класифицираме като некачествени или морално остарели, а диаметрите им в много
участъци са недостатъчни. Проблем представлява и налягането в мрежата, което на
много места надхвърля нормативно определената граница от 6 bar.
Материалите, както и качеството на изработка на водопроводите, са причина за
честото възникване на аварии по тези водопроводи, бързата им амортизация и краткия
полезен живот, който в общия случай е изтекъл. Според данни, предоставени от
„Софийска вода“, към 2018 г. почти 50% от мрежата е съставена от стомана и етернит.

Източник: “Софийска вода” АД, 2018 год.
От графиката са изключени водопроводите от полипропилен, стъклопласт, ПВЦ, каменни
и зидани, тъй като дължината им към общата дължина на водопроводната мрежа е
пренебрежително малка (~4 км)
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Източник: “Софийска вода” АД, 2018 год.

Разпределение на мрежата по материал на водопровода. Източник: “Софийска вода” АД,
2018 год.
На редица територии налягането в мрежата надхвърля нормативно определената горна
граница от 6 bar, като на места надхвърля и 8 bar. Високото налягане по мрежата често е
породено от директното водоснабдяване на редица населени места и квартали от
довеждащите и стратегическите водопроводи, в които се поддържа нормативно
заложено високо налягане, за да се осигури необходимото водоподаване до найотдалечените точки. В северната част на СО има селища, които не са обезпечени с
локални резервоари, служещи като изравнители на налягането и дневни изравнители, или
съществуващите такива са с недостатъчен обем и тези територии водочерпят
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директно от довеждащите водопроводи. Най-сериозен е проблемът в южните
територии на СО (Подвитошката яка), тъй като те се водоснабдяват директно от
Рилски водопровод, нормативно работещ при налягане от 8 bar.
За повишаване ефективността на системата „Софийска вода“ АД реализира програма за
управление на налягането в зоните, за които това е възможно. На практика обаче,
поради технологични пречки (необходимост от мащабни реконструкции и промяна на
основните потоци вода по мрежата) е невъзможно цялата територия с налягане в
мрежата над 6 bar да бъде покрита със зони за управление на налягането.

Проблемите с мрежата не се ограничават само до материалите, от които е изградена
тя, или до налягането в нея. Бързите темпове на строителство на нови сгради на много
места на територията на общината, част от които в неурбанизирани територии, води
до стихийно разрастване на мрежата без да се спазва принципа на сключеност на
мрежата на СО, възприет при изграждането ѝ. Често инвеститорът решава сам своята
нужда от достъп до водопровод, възможно най-бързо, което води до създаване на мрежа
на парче, като този проблем е особено явен в неурбанизираните територии.
Желанието за бързо решаване на проблема с достъпа до вода е причина към 2020 г.
приблизително 10% от водопроводната мрежа да преминава през частни имоти.
Същевременно други 20% от мрежата се намират в имоти с възстановена частна
собственост в територии, за които няма влезли в сила подробни устройствени планове
(ПУП), и съответно не са отредени трасета за преминаване на проводите. Това силно
затруднява обслужването на мрежата в случай на авария, при планова рехабилитация или
подмяна.
I.5.1.8. Загуби на вода
Основен технологичен показател за ефективността на една водоснабдителна система
са загубите на вода. За определяне обема на реалните и търговските загуби и на вода,
неносеща приходи, се изчислява водният баланс на системата чрез сравняване на
общото количество вода на входа на системата спрямо всички видове консумация на
вода. Общите загуби на вода са съставени от търговските загуби (незаконна
консумация, неизправни водомери) и реалните загуби на вода, вследствие на течове по
мрежата, във водопроводните арматури и резервоари. Налице е положителна тенденция
на намаляване на общите и реалните загуби на вода и тенденция на сближаване на
реалните с общите загуби на вода. Въпреки това, общите и реалните загуби на вода са
все още твърде високи, като към 2019 година те са съответно 42% общи загуби, като
29% от тях са реални загуби спрямо вход система.

Зони за управление на налягането. Източник: “Софийска вода” АД, 2018 год.
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Съпоставка между подаденото водно количество на вход ВС София, общите загуби и
реалните загуби на вода, Източник: План действие за устойчива енергия и климат
Реалните загуби на вода по мрежата се определят по сложна методология, при която се
определят стойностите на различни индикатори на база определени параметри на
системата. От анализ, направен в РПИП, се вижда намаляване на загубите по мрежата
от 48% за 2015 г. до 45,58% за 2017 г. Според прогнозата, заложена в бизнес плана на
„Софийска Вода“ АД, загубите ще възлизат на 38,82% към 2021 г.
I.5.1.9. Качество на питейната вода
Качеството на водата, подавана за задоволяване на питейно-битовите нужди, е добро.
Наблюдават се спорадични отклонения от нормативните изисквания основно по
показателите мътност, съдържание на желязо и микробиологични показатели. Основен
проблем представлява високият процент на несъответствие с нормативната уредба по
отношение на съдържанието на остатъчен хлор в подаваната вода. Причина за това
може да е неравномерното разпределение на хлора, подаван за обеззаразяване или наличие
на вторично замърсяване на водата във водопроводната мрежа.

Източник: Регионално прединвестиционно проучване
С решение на СОС от 2017 г. от ВС “Бели Искър” са отпуснати водни количества в размер
31,25 л/с за „ПУП - ПП на елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на
пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „Плана
Хайтс" (проект „Плана Хайтс") при стриктно спазване на параметрите, посочени в
искането на инвеститора. В случай на възникване на недостиг на водни ресурси на
територията на Столична община, подаването на водните количества ще бъде намалено
или дори преустановено.
През ВС “София” се отдава водно количество за ВС „Божурище“, с което се захранват с.
Божурище и с. Равно поле (водоснабдяването на с. Равно поле се извършва през
Кремиковски водопровод). Забелязва се трайна тенденция за повишаване нуждите от
вода за територията, водоснабдена от ВС “Божурище”, която се дължи и на
разрастващия се промишлен комплекс в района на с. Божурище.

I.5.1.10. Обвързаност с други общини
Към настоящия момент се отдават водни количества към съседни общини, които
изпитват затруднения при осигуряване на водоснабдяването си.
През ВС “Бели Искър” се подава сурова вода за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД –
София област за нуждите на Самоков, Боровец и още няколко по-малки селища (Говедарци,
Маджаре, Мала църква, Рельово, Райово, Белчин и Алино).

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 103

● рехабилитация на язовир „Огняново“ с възможност за пречистване на питейни води
до 1 500 л/с, чрез изграждане на ПСПВ и нов магистрален водопровод до ПСПВ
„Панчарево“ и свързване на обекта към водоснабдителната система на СО
(Чепински ринг).
I.5.1.11. Сфери на подобрение

Източник: Регионално прединвестиционно проучване
От 2017 г. СО отпуска допълнителни водни количества от ВС „София“ към град
Костинброд и фабриката на „Кока-Кола ХБК България“ до 42 л/с, разпределени както
следва:
● до 10 л/с за аварийни нужди на община Костинброд;
● до 32 л/с за алтернативно захранване на „Кока Кола ХБК България“ АД.
В случай на възникване на недостиг на водни ресурси на територията на СО, подаването
на допълнителните водни количества ще бъде намалено или дори преустановено.
От 2020 г. СО отпуска също така водни количества от ВС „София“ към
водоснабдителната система на Перник до възстановяване на регулярното водоподаване
на община Перник от язовир „Студена“. Прието е техническо решение отпуснатите
допълнителни водни количества да се осигурят от събирателни канали „Грънчар“ и
„Манастирски“ от каскада „Белмекен-Сестримо“ и да бъдат в размер на 300 л/с.
Подаването на водата се осъществява от резервоар „Мало Бучино – нов“, като
необходимите водни количества биват провеждани през Рилски и Малобучински
водопровод.
В следствие на решението за отпускане на водни количества към Перник е започнала
подготовката за реализация на три важни за СО обекта, които да гарантират
дългосрочното водоснабдяване на София с оглед климатичните промени:
● ремонт на язовирната стена на „Бели Искър“;
● изграждане на реверсивна връзка между довеждаща система „Бели Искър“ и
довеждаща система „Искър“;

Основните сфери, в които трябва да се инвестира, за да се подобри състоянието и
ефективността на водопроводната мрежа, са:
● Намаляване на загубите на вода по мрежата;
● Постигане на съответствие с нормите по отношение на съдържанието на
остатъчен хлор;
● Изграждане на локални резервоари, осигуряващи навсякъде налягане в рамките на
нормите и съответно равномерно водоподаване;
● Придобиване на имоти или осигуряване на право на преминаване на местата,
където мрежата преминава през частни имоти;
● Прилагане на регулацията на местата, където това не е направено, но има
изградена водопроводна мрежа;
● Реконструкция или рехабилитация на съществуващите проводи и съоръжения.
Последната точка заслужава особено внимание, защото е и най-ресурсоемка. За да се
осигури доброто функциониране на водоснабдителната система трябва да се извършат
мащабни дейности по изграждане на нови и реконструкция или рехабилитация на
съществуващите проводи и съоръжения. Към момента подмяната се извършва
реакционно и на къси участъци и това води до липса на хомогенност на водопроводната
мрежа и съответно значителен риск от аварии. Важно за ефективното функциониране на
системата е тази подмяна да се извърши планирано и да обхваща големи територии.
Модернизацията на ВиК инфраструктурата изисква високи капиталови разходи, които не
могат да бъдат осигурени единствено от Столична община или ВиК оператора.
Фондовете на ЕС подкрепят инвестиции за подобряване ефективността на ВиК
инфраструктурата. Отговорност на СО е разработването на проектни предложения,
отговарящи на критериите за отпускане на финансиране.
I.5.1.12. SWOT анализ
Силни страни
● Почти 100% от населението получава питейна вода с необходимите качества,
съгласно действащата нормативна уредба
● Изградени са основните източници на питейна и условно чиста вода
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● Изградени са основните съоръжения, довеждащи и магистрални водопроводи на
системата
● Водоснабдителната система е изградена на гравитачен принцип и работи с
минимален брой помпени станции
● Достатъчна база данни, позволяваща стабилна оценка на недостатъците и
потенциала за иновации на системите - SCADA; DMA, PMA зони, хидравличен модел.

Заплахи
● Липсва координация за проектиране, изграждане и мониторинг между различни
участници в инвестиционния процес
● Продължаване на процеса на заселване на хора на територията на СО, несъобразено
с възможностите на инженерната инфраструктура.

Слаби страни
● Модернизацията на ВиК инфраструктурата изисква високи капиталови разходи,
които не могат да бъдат осигурени единствено от Столична община или ВиК
Оператора
● Водоснабдяването на СО е зависимо изцяло от язовир Искър
● Загубите на вода във водоснабдителната мрежа са големи
● Довеждащите и магистралните водопроводи, както и значителна част от
мрежата, са амортизирани и се нуждаят от основен ремонт или подмяна
● Не са изградени водопроводни връзки между основни резервоари
● Водопроводната мрежа, изградена на къси участъци от частни инвеститори,
често води до нарушаване на принципа на сключеност, възприет при изграждането
ѝ
● Част от мрежата не е предадена за експлоатация на концесионера
● Четири стратегически резервоара с общ обем 78 060 куб.м не са въведени в
експлоатация
● Не всички помпени станции са реконструирани, а две от предвидените в ОУП
стратегически ПС не са изградени
● Големи територии се водоснабдяват директно от довеждащите водопроводи
Възможности
● Наличните водоизточници осигуряват водоснабдяването на гр. София и
околоградската зона в следващите 20-25 години
● Съществуват резерви за допълнителни количества за питейно водоснабдяване от
яз. Огняново
● Създадена е законова възможност за участие на частни инвеститори в
проектирането и изграждането на водопроводната и канализационната мрежи
● Структурните и Кохезионния фондове на ЕС подкрепят инвестиции за подобряване
ефективността на ВиК инфраструктурата
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Подробен анализ е направен в приложение I.5.2_ Канализационната мрежа и
пречистването на отпадъчните води.
В основната си част канализацията на град София се изгражда и функционира като
смесена с петкратно разреждане на отпадъчната вода. Дължината на обслужваната от
експлоатационното дружество „Софийска вода“ АД канализационна мрежа е 1758,482 км
към декември 2020 год.
I.5.2.1. Мрежа
На територията на Столична община са обособени 12 главни канализационни колектора Десен Какачки, Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и Десен, Перловски – Ляв и Десен,
Слатински – Ляв и Десен, Водящ 1 и 2, и Гаров. Те са дублирани и общата им дължина е над
430 км. Трасетата им преминават успоредно на бреговете на реките, протичащи през
София и осигуряват гравитачно отвеждане на отпадъчните води от компактния град и
крайградските територии до градска пречиствателна станция за отпадъчни води
(ГПСОВ) “Кубратово”.

Водосборна площ на главни канализационни колектори. Източник: Софияплан
Гравитачното отвеждане на отпадъчните води ограничава възможните трасета на
отливните канали и канализационните колектори в равнинната част на града и
околоградския район. Поради тази причина в северните и източните части на града,
които са с равнинен характер, има изградени канализационни помпени станции.
Състоянието на канализационната мрежа е незадоволително, като причините за това
са комплексни. Основно е надвишената експлоатационна възраст. Също така значителна
част от каналите са с диаметри по-малки от минималните нормативно допустими, а
поради структурни нарушения на целостта на колекторите се наблюдава инфилтрация
(проникване в колекторите на подземни, дренажни и изворни води, вливане на течове от
водопроводната мрежа) или ексфилтрация (изливане на отпадъчни води от колекторите
в почвата). Част от отливните канали не са изградени, което влошава работата на
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канализационната мрежа и е предпоставка за наводнения по време на по-интензивни
дъждове, защото допълнителните водни количества не могат да бъдат поети от
мрежата.

Централната градска част на компактния град е с изцяло изградена канализационна
мрежа. В резултат от разширяването на града водните количества, преминаващи през
изградената канализационна мрежа в центъра на София, се увеличават значително. Това
води до изчерпване на капацитета на мрежата и налага извършването на мащабна
реконструкция.
В южните територии и Подвитошката яка канализация не е изградена поради промени в
устройствените планове, липса на приемници и необходимост от големи инвестиции.
Крайградските територии могат да бъдат разгледани в три групи:
•

територии с канализационна мрежа за доизграждане - външните колектори
липсват или са частично изградени, канализационната мрежа е частично изградена;

•

територии с частично изградена канализационна мрежа, но не въведена в
експлоатация - обикновено поради несъответствие с нормативната уредба;

•

територии без канализационна мрежа и външни колектори.

Степен на изграденост на канализационната мрежа
Нивото на покритие с услугите отвеждане и пречистване на отпадъчната вода на
територията на СО е незадоволително. Основната причина за това е липсата на
водоприемници за генерираните водни количества. За изграждане на такива приемници са
необходими значителни инвестиции, които СО би могла да осигури през различни
програми на ЕС.
Наличието на неизградени участъци от колектори, както и липсата на отливни канали и
преливни шахти в някои участъци по мрежата, сериозно влошават работата ѝ и водят
до затрудняване процесите в ГПСОВ “Кубратово”. Обвързаността на отливните канали в
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нивелетно отношение с проектни нива на бъдещи корекции на реки е най-честата
причина за неизградеността на отливните канали. Гравитачното отвеждане на
отпадъчните води ограничава възможните трасета на отливните канали и
канализационните колектори в равнинната част на града и крайградските територии.
Основни причини за неизградеността на проводите и съоръженията са и регулационни
проблеми (вследствие на които реализацията е затруднена или невъзможна) и липса на
проектна готовност и финансиране.
Децентрализираното пречистване на отпадъчни води, генерирани в съответната
агломерация позволява третирането им в непосредствена близост до техния източник,
което би могло да доведе до значително снижаване на разходите за изграждане и
опростяване на обслужването.
За територията на СО са определени няколко агломерации, за които изграждането на
ЛПСОВ е доказано целесъобразно и по-ефективно.
Проблемът със собствеността на земята и липсата на регулация съществува и при
канализационната мрежа в обхват сходен с този на водопроводната. Около 10% от
мрежата преминава през частни имоти, а други близо 20% от съществуващата
канализационна мрежа се намира в територии без изработен подробен устройствен
план. И двата казуса са нормативно недопустими.

Преминаване на канализация през частни имоти. Източник: Софияплан (по данни от
“Софийска вода” АД, 2018 год.)
В СО съществуват и около 500 км канализационна мрежа, която не е предадена за
експлоатация към „Софийска вода“. Причините за това са много, като основните са
липса на необходимата документация или изграждане в разрез с нормативната уредба – с
диаметри по-малки от нормативно изискваните, трасета в т.ч. сервитути,
преминаващи през частни имоти, дълбочини на полагане по-малки от 2 м и/ или извън
уличната регулация, директно заустване в открити течения.
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Предстои изграждане на мониторингова програма на канализационната система, която
ще обхване възлови точки по главните канализационни колектори, включвания от големи
водосборни области, преливни съоръжения и главни събирателни и разпределителни
шахти. Ще се измерват хидравлични параметри на водния поток и качествени
показатели на отпадъчната вода. Изграждането на система от мониторингови точки
за постоянно наблюдение на поведението на канализационната система ще позволи поефективното ѝ управление.
I.5.2.2. Пречиствателни станции за отпадъчни води
Канализационната система отвежда гравитачно отпадъчните води към ГПСОВ
„Кубратово“ с проектен капацитет 480 000 куб.м/ден. Пречистването на отпадъчните
води се осъществява двустъпално - от механично и биологично стъпало, с включено
третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор.
Основните характеристики на ГПСОВ „Кубратово” са както следва:
•

Постъпващи отпадъчни води - 5,7 куб. м/с;

•

Максимално хидравлично натоварване - 10,5 куб. м/с;

•

БПК5 на постъпващите отпадъчни води - 86,4 т/ден.

Капацитетът на станцията позволява третиране на отпадъчните води от София и
прилежащите квартали Банкя, Мало Бучино, Филиповци, Суходол, Нови Искър, Бусманци,
Панчарево, Чепинци, Негован, Световрачане, Кубратово, Горни Лозен, Долни Лозен, Герман.
През последните години се наблюдава тенденция за нарастване на населението,
включено към централизирано отвеждане на отпадъчните води, което оказва
положителен ефект върху екосистемата в СО.

Данните са предоставени от „Софийска вода“ АД за разработването на РПИП
Дейностите, извършващи се на ГПСОВ „Кубратово” освен пречистването на
отпадъчните води, включват също третиране на утайките, получени при
пречистването на отпадъчните води и оползотворяване на биогаза, произведен от
третирането на утайките. Крайният продукт е обезводнена утайка, която временно се
депонира на изсушителни полета до достигане на 75% влажност и след провеждане на
нормативно изискуемите анализи се оползотворява като тор в земеделието.
Към настоящия момент в Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) се
подготвя решение за устойчивото управление на утайките, съобразено с целите,
заложени в „Стратегия за управление на утайките, формирани при пречистване на
отпадъчните води на Столична община до 2025 г.“. В Стратегията се приема, че до 2025
г. поради увеличение на населението, свързано към канализация, ще има нарастване с 9%
на формираните утайки спрямо настоящите обеми. Очакваното по-голямо количество
утайки крие риск за околната среда и за здравето на хората, в случай че не бъдат
намерени и приложени съответните решения за тяхното съхранение и/или
оползотворяване. Затова в РПИП се разглеждат варианти за последващо третиране на
утайките (в допълнение на съществуващото в момента анаеробно стабилизиране), при
които оползотворяването на утайките ще бъде възможно най-ефективно и в пълно
съответствие с използването на най-добрите налични технологии.
На територията на СО освен ГПСОВ „Кубратово“ функционира и локална пречиствателна
станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Войняговци“, която пречиства битовите отпадъчни

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 110

води от село Войняговци. Утайките от ПСОВ “Войняговци” се транспортират за
допълнителна обработка в ГПСОВ “Кубратово”.
ПСОВ “Брезовица” се намира на територията на ПП “Витоша”. Предназначена е за
пречистване на отпадъчните води на хотел “Щастливеца”, хотел “Простор”, хотел
“Морени”, хотел “Аглика”, вила “Аглика”, V лифтова станция “Симеоново-Алеко”, чайни
“Романска-междинна” и “Романска-начална”, хижи “Алеко”, “Горски дом” и “Мотен”, почивни
станции “Кремиковци”, “Водно стопанство”, “ГУСВ” и др. Към настоящия момент ПСОВ
“Брезовица” не е въведена в експлоатация, тъй като довеждащата инфраструктура е
разрушена или е в процес на реконструкция и не може да се акумулира необходимото
количество отпадъчни води за заработване на станцията.
I.5.2.3. Канализационни помпени станции (КПС)
Съществуващите помпени станции се намират в северните и източните територии на
СО. Изградени са КПС “Бенковски”, КПС “Нови Искър”, КПС “Илиянци” и КПС “Горубляне”, но с
доизграждането на канализационната система трябва да се определи необходимостта
от изграждане на нови такива.

част от отливните канали сериозно затруднява работата на ГПСОВ “Кубратово”, тъй
като допълнителните водни количества увеличават хидравличния товар върху
пречиствателната станция и съответно водят до увеличени разходи за пречистване и
затруднения в самите процеси.
Заустването на непречистени води в откритите водни течения крие риск както от
екологични проблеми, така и за здравето на населението.
I.5.2.5. Открити водни течения
Софийската котловина се отводнява от река Искър и нейните притоци. Те имат
умереноконтинентален воден режим, характеризиращ се със зимно-пролетно или
пролетно пълноводие и продължително лятно-есенно маловодие. Река Искър и водните
тела на територията на СО попадат в обхвата на действие на Плана за управление на
речните басейни в Дунавски район.
Върху режима на реките на територията на СО съществено въздействие оказват
язовирите, урбанизацията, промишлеността, хидротехническите и
хидромелиоративните съоръжения.

I.5.2.4. Зауствания
Заустванията на територията на СО могат да бъдат разделени в няколко групи:
•
•
•
•

зауствания след ПСОВ, собственост на СО;
зауствания на отливни канали на дъждопреливници;
нерегламентирани зауствания (без пречистване);
зауствания от ЛПСОВ, които не са собственост на СО.

Заустванията след ПСОВ и на отливните канали обхващат ГПСОВ „Кубратово“ и ЛПСОВ
„Войняговци“ и заустените в тях канализационни мрежи. Те имат действащи
разрешителни за ползване на воден обект – р. Искър, за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води, издадени от Директора на Басейнова дирекция за управление на
водите в Дунавски район.
Основните причини за съществуването на нерегламентирани зауствания (без
пречистване) са недостроени или неизградени колектори, неизградени отливни канали,
частично изградена или липсваща канализационната мрежа, липса на редовно изградена
канализационна мрежа, необходимост от реконструкция на мрежата или неработеща
канализационна помпена станция.

В рамките на компактния град почти всички реки са коригирани. Коригираните речни
корита са оразмерени за вероятност на превишение 1% (възможно наводнение 1 път на
100 години), а мостовите съоръжения за 0,1% (1 път на 1000 години). Коригирането на
реките е съобразено със съществуващи и проектни отливни канали, с което се
осигуряват необходимите условия за нормално функциониране и експлоатация на
канализационната система. Не са доизградени съпътстващи корекциите съоръжения
(утаители, баражи, чакълозадържатели), което повишава риска от наводняване на
прилежащите територии при валежи с висока интензивност (т.н. висока вълна).
В извънградската зона реките текат в корита, коригирани със земно-насипни корекции.
Те са проектирани и изградени да предпазват от заливане земеделски земи. Не навсякъде
дигите се наблюдават и поддържат, не са в добро състояние и при продължителни
интензивни валежи са възможни скъсвания и наводнения.
Земно-насипните корекции са изградени за по-ниска степен на обезпеченост (5%). В
случаите на урбанизиране на прилежащите им територии трябва да се реконструират,
за да бъдат в състояние да проведат нормативното оразмерително водно количество
при обезпеченост 1% и 0,1%.

Установените нерегламентирани включвания на отпадъчни води и различни
повърхностни потоци в канализационната система на СО, както и неизградеността на
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За предпазване от вредното въздействие на реките извън регулация, както и за
напояване са изградени хидромелиоративни съоръжения (корекции на реки, отводнителни
канали, колектори, отводнителни помпени станции и напоителни полета), които са
държавна собственост и се стопанисват от „Напоителни системи” ЕАД.
Според анализ, разработен през 2016 г. по възлагане на Софияплан, напоителните полета
и системи на територията на СО обхващат 77 528 дка земеделски земи, от които годни
за напояване са 51 795 дка (преброяване 2000 г.). Напояваните площи в СО попадат в
Източно-софийската напоителна система (ИСП), Западната софийска система (ЗСП) и
отделни по-малки напоителни полета на подпочвени води (водата се осигурява от
„Напоителни системи” - клон София). Двете главни системи се разделят от река Искър.
Към настоящия момент е променено предназначението и собствеността на значителна
част от напояваните земеделски земи.
Поддържането на отводнителните полета и съоръженията към тях е свързано с
непрекъснато целогодишно наблюдение (мониторинг), поддържане и своевременно
отстраняване на всички констатирани пропуски и нередности. Към момента
състоянието им е лошо и за да функционират нормално те се нуждаят от ремонт и
възстановяване. Отводнителните полета са изградени при условията на едро
земеползване и държавна собственост на земята и при настоящото земеползване,
стопанисването и експлоатацията на отводнителните съоръжения и дренажни
системи е силно затруднено.
На територията на Столична община е изградена система от микроязовири, които са
общинска собственост. През 2008 година, по възлагане на СО, е изготвена Програма за
инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на язовири
„Сеславци”, „Бистрица”, „Кремиковци”, „Мрамор”, „Мърчаево” и „Суходол”. За тези
съоръжения са полагани относително най-големи грижи, в резултат на което
техническото им състояние е сравнително добро. Същевременно тези скъпи и най–
отговорни съоръжения се нуждаят от значителни инвестиции за ремонт и
възстановяване, с което да се гарантира тяхната бъдеща сигурна работа. Язовир
„Филиповци” е държавна собственост и изпълнява ретензионни функции. Предвидена е
реконструкция на язовирната стена, която ще се изпълни при строителството на
последната отсечка от СОП от бул. “България” до АМ “Люлин”.
Столична община попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. За
намаляването на риска от наводнения се предвиждат множество мерки, като найважните са почистване на речните корита, реконструкция и поддържане на корекциите

на реките, ремонт и надграждане на диги, създаване на ретензионни водохранилища в
заливните терени. Важно условие за намаляване риска от наводнения е правилното
функциониране на канализационната система. Ако тя не функционира нормално и по нея
има физически несъвършенства и дефекти, в случай на наводнение критичната промяна
на хидравличните условия на работа създават предпоставка за претоварването ѝ,
преливане при дъждопреливниците, замърсяване на почви и води, както и риск за здравето
на населението.
Основен проблем представлява лошото стопанисване на коритата на реките. Грижи за
почистването на коритата полага Дирекция „Околна среда“, но СО все още няма
регламентирана административна структура за цялостно управление и контрол на
речните корита. Безнаказаното изхвърляне на твърди отпадъци в речните корита е
често явление и е предпоставка както за възникване на наводнения поради
компрометиране на проводимостта им, така и за повишаване риска за здравето на
населението от замърсяването на водоизточниците и прилежащите им територии.
Друг съществен проблем е възстановената частна собственост върху участъци от
речните тераси и трасетата за корекциите на реките. Когато част от коритото или
цялото попада във възстановен имот или имотът тангира с корекцията, няма
технологичен достъп за поддържане на речното корито или за изграждане на инженерна
инфраструктура.
През 2019 г. в сътрудничество с външни експерти Софияплан състави проблемен анализ
на реките в СО. Беше установено, че за цели участъци от реки няма отредени поземлени
имоти по кадастрална карта. Ако има имоти, то собствеността не е публична държавна
или публична общинска, а начина на трайно ползване не е за водни течения. В немалко
случаи коритата на реките реално не се намират на мястото, описано в кадастралната
карта (КК), общия устройствен план (ОУП) или подробния устройствен план (ПУП).
Открито е голямо несъответствие и липса на връзка между КК, ОУП и ПУП, изразяващо се
в това, че за една река и прилежащата територия (по Закона за водите) и в трите плана,
реката не е еднозначно определена като граница и функция като такава. Въпросът е
разгледан по-подробно в част I.9.3.-Води.
I.5.2.6. Сфери на подобрение
Основните сфери, в които трябва да се инвестира, за да се подобри състоянието и
ефективността на канализационната мрежа, са:
•

Трябва да се довърши процеса по изграждане на главни (довеждащи) канализационни
колектори и да се извърши рехабилитация и реконструкция на съществуващите
такива. Наличието на водоприемници ще създаде необходимото базово условие за
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изграждане на улична канализация, с наличието на която ще се елиминират точкови
зауствания към открити водоприемници без предварително пречистване на
отпадъчните води;
•

Частите от градската канализационна мрежа, които са с изчерпан капацитет,
трябва да се реконструират, като се използват оптимално съществуващите
проводи. Трябва да се извърши реконструкция на дъждопреливниците, за които са
доказани отклонения при функционирането им и да се изградят нови, там където
това се налага;

•

В агломерациите, за които е прието прилагането на децентрализирано
пречистване на отпадъчните води, трябва да се изградят локални ПСОВ.

•

На ГПСОВ „Кубратово“ трябва да се осигури устойчиво пречистване на азота от
отпадъчната вода на станцията. Поради лошото си техническо състояние
съществуващата система за дезинфекция на пречистените отпадъчни води
трябва да бъде заменена съобразно предложените решения в изготвен през 2009 г.
технически проект за обеззаразяването на пречистените отпадъчни води от
ГПСОВ “Кубратово”. Тъй като ГПСОВ “Кубратово” е замислена като областен
център за третиране на утайките, трябва да се разшири капацитета на
утайковото стопанство. Изброените дейности налагат извършването на
мащабна реконструкция и модернизация на ГПСОВ „Кубратово“.

•

Трябва да продължи изграждането на мониторинговата програма на
канализационната система, за да се осигури ефективното ѝ управление;

•

От съществено значение за изграждането на канализационната мрежа,
превенцията от наводнения и подобряване условията на живот на населението е
реализиране на корекциите на реките. При коригирането на реките трябва да се
избягва сегашната практика на създаването на бетонова корекция. Този тип
корекции превръщат реките единствено в инженерно съоръжение, докато те имат
значение за много други сфери – екология, отдих, мобилност. Затова и винаги
когато е възможно, коригирането на реки трябва да се случва като се използват
природосъобразни решения, дори в градска среда. Тези решения в повечето случаи са
по-скъпи и ресурсоемки от бетоновите корекции, но осигуряват много по-голяма
добавена стойност (повече ползи) за града.

•

За подобряване техническото и експлоатационното състояние на
съществуващите корекции е необходимо регулярно да се извършват основни
ремонти на участъци от реките Владайска, Перловска, Боянска, Банска, Суходолска,
Слатинска и др.

•

Трябва задълбочено да се изследват проблемите, констатирани в анализа за реките
и деретата на територията на СО, за да се изведе количествен резултат за
цялата територия на общината и да се приоритизират териториите за най-

спешна интервенция. Констатираното несъответствие в отразяването на
разгледаните реки и прилежащите им територии в КК, ОУП и ПУП налага
предприемането на мерките, препоръчани в правния анализ към направеното от
Софияплан изследване за реките на територията на СО;
•

Не е ясно дефинирано звеното в структурата на общинската администрация,
което да е отговорно за координацията и мониторинга на цялостната политика на
СО по отношение поддържането, управлението и развитието на ВиК мрежата и на
речните корита;

•

Изграждане и/ или възстановяване на отводнителни и охранителни канали,
съгласно чл. 15 от Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на
канализационни системи, с цел предотвратяване вливането на външни
повърхностни води в канализационната мрежа;

•

Целесъобразно е да се обсъди възможността за безвъзмездно поетапно
прехвърляне от „Напоителни системи” ЕАД към Столична община на
собствеността върху трасетата на дигите в регулационните граници на София;

•

За да се гарантира безопасната експлоатация на язовирите общинска
собственост, е необходимо извършването на ремонтно–възстановителни работи
на водовземните им съоръжения, основните изпускатели, затворните органи и
преливните им съоръжения;

•

Необходимо е да се преоцени ролята и мястото на язовирите със значително
ретензионно въздействие и поддържането в тях на определени свободни обеми за
поемане и ретензиране на формиращите се високи вълни в поречията след
интензивни валежи;

•

Трябва да се оцени състоянието на канализационната мрежа, тъй като нормалното
ѝ функциониране е ключов фактор при превенцията на риска от наводнение;

•

Трябва да се разработи предпроектно проучване, в което да се идентифицират
връзките със системи, за които реките представляват естествен ограничител
за развитието (устройство на територията, транспортна и инженерна
инфраструктура и др.) или системите, за развитието на които създават
благоприятни условия ("Отдих”, “Зелена система”, “Туризъм”).

Нормалното функциониране на канализационната система е ключов фактор за
постигане на екологично равновесие и намаляване риска за здравето на населението.
Въпреки възприетия комплексен подход при решаване проблемите ѝ от страна на СО все
още резултатите са незадоволителни. Основна причина за това е нуждата от огромен
финансов ресурс, с който да бъдат финансирани необходимите дейности по
доизграждане, рехабилитация и реконструкция.
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•

Характерна особеност в режима на реките, протичащи през територията на СО, са
големите прииждания, които предизвикват наводнения на земеделски и жилищни
терени;

•

Състоянието на част от речните корита е лошо;

•

За цели участъци от реки няма отредени поземлени имоти по кадастрална карта,
ако има имоти, то собствеността не е публична държавна или публична общинска, а
начина на трайно ползване не е за водни течения;

позволяват ефективност и оползотворяване на отпадъците като енергийна
суровина;

•

Допуска се изхвърляне на отпадъци и заустване на непречистени отпадъчни води в
коритата на реките;

•

ГПСОВ „Кубратово“ е цялостно реконструирана и се гарантира пречистването на
отпадъчните води в съответствие с нормативните изисквания;

•

Не са изградени необходимите съоръжения за намаляване изравянето в горните
течения и за улавяне на твърдия отток в равнинната част на речните корита;

•

Голяма част от канализационните колектори, довеждащи отпадъчните води до
съществуващите пречиствателни станции, са изградени и са в добро техническо
състояние;

•

•

Многобройните реки, протичащи през СО, разнообразяват общия вид на София и
околоградския район и дават възможност за нестандартни устройствени
решения;

Не е ясно дефинирано звеното в структурата на общинската администрация,
което да е отговорно за координацията и мониторинга на цялостната политика на
СО по отношение поддържането, управлението и развитието на ВиК мрежата и на
речните корита;

•

Допуска се разрушаване и лошо стопанисване на хидротехнически и

I.5.2.7. SWOT анализ
Силни страни
•

Съществуващата канализационната система отвежда гравитачно отпадъчните
води към ГПСОВ;

•

Изградени са основните пречиствателни станции, гарантиращи пречистването
на голяма част от отпадъчните води;

•

Прилагат се съвременни технологии за пречистване отпадъчните води, които

•

Реките в населените места, в по-голямата си част, са коригирани;

•

Разработен е „План за управление на речните басейни“ Дунавски район 2016-2021 г.

Слаби страни
•

Канализационната система обслужва по-малко от 80% от населението;

•

Значителна част от отпадъчните води се излива без пречистване директно в
открити водни течения;

•

Не са изградени участъци от главните колектори, техни дубльори и подколектори,
както и отливни канали и преливни шахти;

•

Липсват трасета за главни колектори;

•

Неосъществени корекции на реки;

•

Значителна част от канализационната мрежа е морално и физически остаряла;

•

Част от канализационните мрежи не са предадени за експлоатация на
експлоатационното дружество;

•

Капацитетът на канализационната мрежа в части от компактния град е изчерпан;

•

Преминаване на мрежата през частни имоти или през имоти с регулационни
проблеми;

•

Мониторингът по канализационната мрежа все още не е на нивото на мониторинга
по водоснабдителната мрежа;

•

Няма достатъчна база данни, позволяваща стабилна оценка на недостатъците и
потенциала за иновации на системите;

хидромелиоративни съоръжения държавна собственост, които се намират на
територията на СО;
•

Не е регламентирана административната структура за управление и контрол на
речните корита на територията на София и СО;

•

Липсва общ постоянен мониторинг на речните корита в София-град и СО.

Възможности
•

Снабдяването на населението и бизнеса с необходимите водни количества,
развитието на канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните води е
национален приоритет и ангажимент, поет пред ЕС;

•

ВиК услугите в България са регулирани със строго регламентирани нормативни
показатели за качество на услугата (ниво на покритие с услуги по отвеждане на
отпадъчни води, ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води,
качество на отпадъчната вода, аварии на канализационната мрежа, наводнения в
имоти на трети лица, причинени от канализацията) с цел постигане изискванията
на националната и европейска законодателни рамки;

•

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС през ОПОС и ОПРР подкрепят
инвестиции за ефективно използване на водните ресурси;

•

Разработени са планови документи, в които са очертани дефицитите, и са
определени програми за обновяване на ВиК системите (Стратегия за развитие на
инженерната инфраструктура, РПИП);
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•

Либерализирането на нормативната уредба по отношение на ИСПД (индивидуални
системи или други подходящи системи) за пречистване на отпадъчните води ще
предотврати риска за човешкото здраве и околна среда, причинен от
нерегламентираното заустване на битови отпадъчни води, съответно ще
спомогне за опазване на водите от замърсяване и постигане на доброто им
състояние и ще избегне „прекомерните разходи“ за изграждането на необходимата
инженерна инфраструктура;

•

Прилагането на нови технологии ще позволи вземането на оптимални решения при
избора за развитие на системите за канализация и пречистване на отпадъчните
води;

•

Доизграждането на канализацинната система ще създаде условия за развитие на
големи територии от София;

•

Откритите водни течения са естествена среда за отдих и развитие на туризма;

•

Наблюдава се трайна тенденция на обвързване на системата “Открити водни
течения” с други системи, което предполага комплексни решения, по-добро
стопанисване и поддържане;

•

Обществената чувствителност към въпросите, свързани с речните корита
нараства;

•

Приоритетното развитие на туризма ще стимулира развитието на системата
“открити водни течения”;

•

Оперативните програми „Околна среда” и „Регионално развитие” предвиждат
финансиране на дейности, свързани с инженерната инфраструктура в областите
водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадъчни води и речни корита;

•

С прехвърлянето на трасетата на съоръженията на „Напоителни системи” ЕАД на
Столична община биха могли да се придобият значителни площи, отговарящи на
изискванията за провеждане на трасета на инженерната инфраструктура.

Заплахи
•

Липса на координация между различните участници в инвестиционния процес;

•

Нисък приоритет на осигуряването на необходимите трасета и площи;

•

Процесът на заселване на хора на територията на СО да продължи без да е
съобразен с възможностите на инженерната инфраструктура;

•

Модернизацията на ВиК инфраструктурата изисква високи капиталови разходи,
които не могат да бъдат осигурени единствено от СО и ВиК Оператора;

•

Влошаването на състоянието на горския фонд във водосборните басейни на
реките пряко влияе на състоянието на речните корита.
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Секторът Енергетика в България е в процес на промени, които ще имат определящо
значение върху развитието и функционирането на енергоснабдителната система.
Изграждането на инфраструктурните обекти от областта на енергетиката по закон е
задължение на съответните енергийни предприятия. Столична община (СО), в ролята си
на собственик на „Топлофикация София“ ЕАД - най-големия местен производител на
електроенергия, има роля в този процес. Актуална част от реформите на сектора в
България са дейностите по постепенната диверсификация и либерализация на
енергийния пазар и все по-голям дял на енергията, произведена от възобновяеми
източници (ВЕИ). Прогнозата за сумарно потребление на енергия в СО е, че въпреки
увеличаване на броя на консуматорите, към 2030 г. то ще намалее до 5,5 млн. МВтч/г., при
сегашно ниво на потреблението от 5,66 млн. МВтч/г. В този раздел сме разгледали
електроенергията, топлоенергията и газта в три отделни части, същевременно
отчитайки общия микс на вече регистрирано и прогнозирано потребление на енергия.
Енергийният микс, определен като видове енергия по източници, количества и
предназначение, е много важна характеристика на потреблението на енергия. В
областта на екологията и енергийния ни отпечатък върху Земята и климата са
дефинирани политики на ЕС за периода до 2050 г. и поети ангажименти от България и СО.
I.5.3.1. Електроенергия
В СО функционира електроснабдителна система, осигурена от електропреносен
пръстен, свързващ столицата с националната мрежа и местните производствени
мощности. Той осигурява непрекъснатостта на електроснабдяването в СО. Основната
произвеждаща част на общинска територия се състои от топлофикационните (досега
само топлоелектрическа централа (ТЕЦ) „София” и ТЕЦ „София Изток” и водни
електроцентрали с обща инсталирана мощност над 1 000 MW, разпределителните
подстанции 110 кV/СрН, мрежата 110 кV заедно с мрежите средно и ниско напрежение и
трафопостовете). Захранващите подстанции 400(220)/110 кV и участъците от
мрежите 400 и 220 кV са свързващите звена с останалата част от електроенергийната
система на страната.
По данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) са налични достатъчно
производствени мощности за задоволяването на нуждите от енергия на СО. До 2027 г.
не се очакват затруднения в електроснабдяването на страната при нормални
метеорологични условия и при нормална аварийност.
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I.5.3.2. Разпределение на електроенергия
СО е основен възел в електроенергийната система на страната, която се състои от
генериращи източници, преносни и разпределителни мрежи и подстанции.
Електроснабдителната мрежа в СО има следните нива:
● 400 и 220 кV - преносна мрежа;
● 110 кV - мрежата главно с разпределителни и отчасти с подпреносни функции;
● разпределителните мрежи средно и ниско напрежение, които достигат до крайния
потребител.

Изградената електроснабдителна система на София има значително по-големи
капацитетни възможности, отколкото са потреблението и максималните товари,
реализирани през последните години. За да може този съществуващ капацитет на
системата да се използва пълноценно в перспектива е необходимо своевременно да се
възстановяват нуждаещите се от рехабилитация елементи.
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Планът на ЕСО за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода
2019-2028 г. предвижда мерки за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови
елементи на електропреносната мрежа 400 kV, 220 kV и 110 kV, за гарантиране на
икономична и сигурна работа на електроенергийната система (ЕЕС). Те ще бъдат
предприети на национално ниво и ще имат пряко въздействие на територията на СО,
включвайки:
● изграждане на нови балансиращи източници и разширение на съществуващите.
Тези източници е предвидено да имат маневреност по отношение на спиране/
пускане и голяма скорост на изменение на работната активна мощност, които да
участват в регулирането на товара при изменената структура и времеви режим на
работа на производствените мощности, участващи в баланса производствопотребление;
● участие на промишлени потребители чрез механизма на пазара на балансираща
енергия и регулиране посредством динамична цена на тока в денонощен и сезонен
аспект, в зависимост от потреблението.
Основни обекти от електропреносната мрежа на територията на СО, които трябва да
бъдат реконструирани от ЕСО до 2028 г., са:
● подстанции – открити регулиращи устройства (ОРУ) 110 kV на подстанция (п/ст)
„Хаджи Димитър" (до 2023 г.)
● електропроводи - с ACO400 на електропреносен (ЕП) 110 kV „Негован” (между п/ст
„Курило” – п/ст „Х. Димитър”), „Кривина” (п/ст „Казичене” – п/ст „Х. Димитър”) и
„Металургия” (п/ст „Курило” – п/ст „Казичене”).
Към настоящия момент у нас все още се подготвя нормативната основа за преход към
т. нар. „умни мрежи”, вече развити в някои части на ЕС. В начална фаза на развитие са и
енергийните кооперативи, формирани от собственици на многофамилни сгради. В това
отношение в СО трябва да бъдат положени усилия за подготовка на преход към такива
форми на разпределение и управление на енергията през периода 2021–2027 г.
I.5.3.3. Производство на електроенергия
Технологичното обновяване и въвеждането в експлоатация на инсталации за когенерация
в ТЕЦ и постепенното трансформиране към ТЕЦ на отоплителните централи (ОЦ) на
“Топлофикация София”, както и все по-широкото внедряване на автоматизирани ИТ
системи за мониторинг и управление, са започнат процес, който ще продължи през новия
планов период и ще допринесе за устойчивост и подобрени възможности за регулиране на
местно ниво на системата за производство и потребление на енергия. „Топлофикация
София“ е планирала и провежда поетапно изграждане на нови мощности на вече

съществуващите площадки за когенерация в ОЦ „Люлин”, ОЦ „Земляне”, както и други помалки временни отоплителни централи (ВОЦ). Чрез този процес се подобрява общата
ефективност на използване на вложеното за производство гориво (природен газ) и се
осигурява възможност за по-голямо количество електроенергия за потребление на
място и намаляване на загубите от пренос и дистрибуция.
Предстои също подготовка от страна на дружеството за постепенно въвеждане и на
други възобновяеми източници на първична енергия, както и производство на водород,
позволяващ акумулиране на енергия, произведена в период на ниско електропотребление в
мрежата. Нова инсталация с капацитет 1Nm3/h водород е предвидена за изграждане в ТЕЦ
„София Изток” през първата половина на плановия период (2021-2027). Чрез понататъшно обновяване на мощностите и комбиниран принцип на работа на
съоръженията ще се увеличава технологичната и финансова устойчивост на
общинското дружество, както и неговата функционална значимост по отношение
надеждността и качеството на доставките, опазване на чистотата на въздуха и
повишен комфорт на обитаване в София.
I.5.3.4. Потребление на електроенергия
Динамиката на количеството енергопотребление през последните 25 години показва
трайна тенденция към намаляване на потреблението от индустрията, увеличение в
сектора на услугите и относително стабилизиране в сектор домакинства. Фокус на
изследването на потреблението за нуждите на ПИРО е поставен върху битовия тип
потребление в застроената среда - в жилищата и сградите, използвани от третичния
сектор: социална инфраструктура, търговия, офиси, услуги и пр. Това е така, защото от
една страна данните за териториалното разпределение на енергопотреблението в СО
от първичния и вторичния сектор на икономиката са доста оскъдни, от друга потреблението на енергия за нуждите на тези два сектора се регулира най-вече от
пазарните механизми - общо състояние на икономиката, себестойност на продукцията,
конкурентоспособност на цените, остойностяване, търговия с парникови емисии и пр.
Специфичен проблем е делът на транспорта в електропотреблението, а той е разгледан
по-задълбочено в общинския “План за устойчива градска мобилност” (ПУГМ). Анализът,
направен за ПИРО, е съставен, имайки предвид целите на национални документи за същия
период. Тези документи насочват усилията в посока на оценка на състоянието и
потенциалите за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд в
общината и по-масово въвеждане на нови ВЕИ технологии за бита с цел снижаване на
електропотреблението от мрежата при запазване и подобряване на комфорта на
обитаване.
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Общото потребление на електроенергия в СО като цяло следва тенденциите в страната
и е в зависимост от измененията в развитието на икономиката, индустриалното
производство, технологиите и бита. След отчетен максимум от 5600 GWh за 1989 г. и
рязък спад в последвалото десетилетие във връзка с отпадането на голям дял от
промишлените производства в СО, продължава да намалява сумарното потребление от
общата мрежа на годишна база (с неравномерни темпове), въпреки нарастването на
населението и постъпателното покачване на битовото потребление за охлаждане през
летния период.

СО е един от най-големите потребители на електроенергия в България. Достигнатият
пик на потреблението от 1309 MW на 13 януари 2009 г. надвишава производствения
капацитет на един от блоковете на АЕЦ „Козлодуй“. Максималните товари в последните
години са в диапазона 1100-1200 МW, а часовата им използваемост варира от 3600 до
3800 часа. Сравнително по-малката часова използваемост на максималния товар за СО
спрямо общата за страната се дължи на относително по-големия дял на комуналнобитовия товар на София спрямо промишления товар.
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Планът за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 20192028 г. на ЕСО определя прогнозен товар за СО на около 1300 MW.
Прогнозите са, че тенденцията за относително намаляване на общото потребление от
мрежата ще се запази и в бъдеще в СО. За това ще допринася най-вече развитието на
технологиите и по-нататъшното следване на поетите ангажименти на национално и
местно ниво за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, подобряване на
енергийната ефективност на сградите и производствата и въвеждане на повече
мощности от ВЕИ за локално ползване.
Принципът производството да бъде близо до мястото на потреблението важи и за
ефективността на енергийната система и СО е поела ангажименти за работа в посока
по-балансирано и ефективно оползотворяване на местните конвенционални и
възобновяеми енергийни ресурси. Делът на енергията от ВЕИ от брутното крайно
потребление през 2028 г. се очаква да достигне 17-18% от прогнозираното брутно
електропотребление в страната, а СО би трябвало да е с по-добри резултати в това
направление. Провеждането на мерки за енергийна ефективност би подпомогнало
осъществяването на планираните индикативни цели, а инвестициите в изграждане на
нови ВЕИ ще се комбинират с такива за намаляване на енергийния интензитет.
Повишената преносна способност на мрежата ще даде възможност за присъединяване на
инсталации за децентрализирано производство на електроенергия.

● ТЕЦ „София” – инсталираната топлинна мощност е 1068 MW, а електрическата 75
MW. Съоръженията са способни да генерират 710 MW топлинна и 70 MW
електрическа мощност.
● ТЕЦ „София-Изток” – инсталираната топлинна мощност е 1464 MW, а
електрическата 186 MW. Съоръженията са способни да генерират 910 MW
топлинна и 150 MW електрическа мощност.
● ОЦ „Земляне“ – 536 MW топлинна мощност.
● ОЦ „Люлин” – 512 MW топлинна мощност
● ВОЦ – инсталирани общо 33 броя водогрейни котли, от които 31 броя са с
номинална топлинна мощност по 8,7 MW всеки (тип ВКМ-7.5).
Поддържането и развитието на централизираното топлоснабдяване е от
изключителна важност с оглед чистотата на въздуха в София. Немалка част от
основните съоръжения на „Топлофикация София“ са остарели и с изтичащ
експлоатационен ресурс. Много от тях трябва спешно да бъдат обновени с нови
високотехнологични инсталации.

I.5.3.5. Топлоенергия
СО разполага със система за централизирано топлоснабдяване и комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия. Системата се управлява и поддържа
от „Топлофикация София“, която е собственост на СО. Това дава добри възможности да
се управляват процесите по постигане на общинските цели в областта на опазване на
околната среда и най-вече в качеството на атмосферния въздух, да се регулират
процесите по технологично обновление и да се контролира отношението “цена на
услугата - цели със социален характер” на СО.
I.5.3.6. Производство на топлоенергия
Производството на топлоенергия се осъществява от 2 броя топлоелектрически
централи (ТЕЦ), 2 броя отоплителни централи (ОЦ) и 7 броя временни отоплителни
централи (ВОЦ). Мощностите работят с основно гориво природен газ и в настоящия
момент обезпечават безпроблемно топлоснабдяването на присъединените
консуматори. “Топлофикация София” е най-голям потребител на природен газ в България.
Параметрите на мощностите са следните:
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увеличаване на производството на електрическа енергия от 953 906 през 2020 г. на 2 657
178 МВтч/г. в края на периода.
Основните проекти включват изграждането на инсталация за оползотворяване на
енергийните потенциали на нискокачествено гориво RDF от отпадъци, както и
изграждане на когенерационни модули, осигуряващи производството на електрическа и
топлинна енергия и подобряващи техническото и икономическото състояние на
дружеството. Предвидено е в експлоатация да бъдат въведени общо пет броя газови
турбини с обща електрическа мощност от 223,9 MWe, три броя парни турбини с обща
мощност 39,5 MWe и пет газобутални двигателя (ГБД) във ВОЦ „Овча Купел-2“, ВОЦ „Хаджи
Димитър“ и ВОЦ „Левски-Г“ с обща мощност 20,5 MWe.
От 2021 г. всички нови сгради у нас следва да отговарят на определението за сгради с
близко до нулево потребление. Това означава 55% от електро и топлоенергията за
тяхното функциониране да е произведена от ВЕИ. Засега няма разписана и влязла в сила
нормативна уредба на национално ниво, която да даде ясна рамка за изискванията към
строителните книжа и съответните части на инвестиционните проекти. Въпреки
това ангажиментът остава. Произведената в момента електро и топлоенергия от
„Топлофикация София“ не е от ВЕИ. Това налага дружеството да започне в много кратки
срокове да включва в производството си ВЕИ. В противен случай включването на нови
сгради като потребители на услугите на дружеството след 2021 г. би могло да се окаже
невъзможно.
I.5.3.7. Разпределение на топлоенергия

Модернизацията на генериращите мощности в топлоизточниците на дружеството е
наложителна, като е необходимо да бъде повишен делът на комбинирано произведената
топлинна енергия от около 55% на около 75% и да бъде извършена диверсификация на
горивната база.
Развитието на „Топлофикация София“ в средносрочен план е описано в бизнес плана на
дружеството за периода 2020-2024 г. Той предвижда намаляване с около 1,5% на
количеството топлинна енергия до 4 657 216 МВтч/г. през 2024 г., но значително

Общата дължина на топлопреносната мрежа по трасе е над 1000 км. Към декември 2017 г.
„Топлофикация София“ има присъединен топлинен товар 5839 МВт. Териториалният
обхват на лицензията на “Топлофикация София” покрива на практика по-голямата част
от София, без Подвитошката яка. Реално обслужените територии с жилищни функции и
икономически дейности от третичния сектор постепенно се увеличават, което
съответно означава известно разширение на мрежата и броя абонатни станции - към
2020 г. те са над 16 хиляди. Обратно, потреблението на топлоенергия за индустриални
цели от „Топлофикация София“ е значително свито и това се отразява върху
състоянието на инфраструктурата и възможностите за нейната поддръжка. Поради
естеството на топлопроводната мрежа тя се изгражда в квартали с по-висока гъстота
на обитаване, а не е икономически изгодно да се осигурява за територии със застрояване
с ниска плътност от еднофамилен тип. Голяма част от мрежата се нуждае от
обновяване.
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Развитието на топлопреносната мрежа се подготвя на база запитвания от страна на
клиентите и в съответствие с Общия устройствен план на СО. В южната периферия на
компактния град София вече има територии обслужени едновременно с мрежи на
топлофикация и на газоснабдяване като част от политиките за диверсификация и
конкурентно пазарно предлагане.

абонатите. Същевременно потреблението на топлинна енергия на жилище е намаляла с
24%. Причините за това са две. От една страна това е обновяването на жилищата – над
80% от жилищата в СО са със сменена дограма и частична топлоизолация, като и двете
са реализирани предимно от собствениците на имотите. Втори фактор за намаленото
потребление на енергия за отопление е енергийната бедност. За повече информация виж
I.4.2-Жилищата в общината.
Независимо от непрекъснато увеличаващия се присъединен изчислителен товар,
консумираната топлинна енергия като цяло намалява и тази тенденция не е временна.
Това означава наличие на енергиен потенциал за топлоснабдяване на нови необслужени
досега територии в града.
I.5.3.9. Газ
Газоснабдяването в СО започва след изграждането през 1975 г. на магистралния
газопроводен пръстен в страната за транспорт и доставка на природен газ от СССР.
Магистралният газопроводен пръстен е с диаметър Ду700 мм и налягане Р=4,0 (макс. 5,4)
МPа и е собственост на “Булгаргаз”, а “Булгартрансгаз” предоставя транспортирането
на газа като услуга към по-големи потребители. 2С това се постига постепенно
изваждане от употреба на печките на твърдо или течно гориво, замърсяващи въздуха в
общината, като същевременно се предоставят условия за изравняване на комфорта на
обитаване между централните и периферни части.

Територии, обслужени от “Топлофикация София” ЕАД
I.5.3.8. Потребление на топлоенергия
Услугите на „Топлофикация София“ ползват над 410 хиляди битови и стопански абоната,
които нарастват ежегодно със средно 0,5 до 0,7%. За последните 10 години
присъединеният изчислителен топлинен товар е нараснал със 7,7% . Консумацията на
енергия за битова топла вода се увеличава в съответствие с нарастващия брой на

Газоразпределителната система в общината е собственост на “Овергаз”. Дължината на
съществуващата газова инфраструктура на територията на Столична община е 653,7
км към 2020 г. Обслужени с газоснабдяване са най-напред населените места около София
- Панчарево, Кремиковци, Нови Искър, Витоша, Банкя, а така също и по-периферни
квартали и индустриални зони от София в районите Сердика, Надежда, Връбница, Овча
купел, Красно село, Триадица, Лозенец, Младост. Броят на обслужваните битови абонати
от дружеството е 29 140. Годишното потребление на природен газ в СО за периода
2014- 2018 г. расте значително. През последните две години от периода има известно
намаляване на темпа на нарастване, а някои места - понижение. Възможностите на
изградените преносни газопроводи и газоразпредителни станции (ГРС) са по-големи и са в
състояние да осигуряват значително по-големи количества природен газ за селищата в
СО. Състоянието на преносните газопроводи и ГРС е много добро. Създадената
организация за експлоатация и поддържане е на високо ниво. Това дава основание да се
счита, че преносните газопроводи и ГРС ще бъдат в състояние и до края на плановия
период да изпълняват своето предназначение и да осигуряват необходимите количества
природен газ за СО.
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За периода 2020–2024 г. „Овергаз“ предвижда изграждането в СО на 245 268 м
газоразпределителна мрежа (ГРМ) и 25 734 броя прилежащи съоръжения, както и
въвеждането на интелигентни системи за измерване (Smart metering). Годишната
консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз“ за териториите на СО и община
Божурище се прогнозира в края на 2024 г. да достигне 1 425 505 МВтч/г., реализирана от
55 419 броя клиенти. Основното покачване ще е сред броя на битовите клиенти.
Предвидените зони за развитие са вилна зона “Бункера”, районът на Бизнес парк София,
части от квартал Симеоново, вилна зона “Киноцентъра III част “и районът между
Национален киноцентър ‘Бояна” и Околовръстен път, части от кварталите Кръстова
вада, Лозенец и Горна баня.
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км. За него е изработен Подробен устройствен план (ПУП), както и екологична оценка,
получила положително становище от Министерството на околната среда и водите
(МОСВ). Територията, която е в обхвата на плана, е понастоящем земеделска земя и не се
предвижда промяна на предназначението ѝ. Очаква се съоръжението да бъде изградено до
средата на 2022 г.

I.5.3.10. Проекти на инженерната инфраструктура с регионално и национално
значение
Проект на инженерната инфраструктура от национално значение, който преминава
през територията на общината, е междусистемната газова връзка София –
Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия).
Газопроводът е с обща дължина около 170 км от град Нови Искър до град Ниш. Няма
налична информация за направена оценка на потенциала за директен икономически ефект
върху територията на СО от изграждането на ИБС. Дължина на трасето в България е 62

Газопроводът е продължение в западна посока на съществуващия магистрален
газопровод, снабдяващ територията на СО. С ПУП за новата връзка са определени
съгласно нормите сервитутни зони. Ширината на сервитутната зона на газопровода в
земеделски територии е 30 м, по 15 м от всяка страна на оста на тръбата. Имайки
предвид, че трасето преминава през земеделска земя, чието предназначение ОУП на СО
запазва в почти всички части като такава, то не се очаква сервитутните зони да
възпрепятстват пълноценното използване на имотите. От значение са и
охранителните зони за превантивна устройствена защита на газопровода, определени
съгласно Наредба №6/25.11.2004 г. по 150 м двустранно.

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 125

Съществуват и няколко проекта за инженерна инфраструктура от регионално значение,
които са разгледани в част I.5.1.-Водоснабдителната система.
I.5.3.11. Местно производство на енергия от ВЕИ
Навлизането на нови технологии през последните две десетилетия създаде микс от
фактори с разнообразно влияние върху производството и потреблението на енергия и в
частност – на електроенергия в страната. Това води до желаното намаляване на
консумацията на първични горива, но също и до неравномерно разпределени във времето
амплитуди. Увеличеното количество произведена енергия от ВЕИ и спецификата на
техните активни производствени мощности могат да предизвикват големи и внезапни
промени в баланса производство-потребление на електроенергийната система и да
доведат до проблеми. Например фотоволтаичните електроцентрали увеличават дела си,
но те не могат да участват в покриването на максималните зимни товари, които са
вечер около 19-21ч., и колебанията на активната мощност в системата в часови разрез
трябва да се компенсират.

Не се събират и няма налични данни за инсталирани мощности на термопомпени
инсталации (използващи аеротермална и геотермална енергия), инсталирани
фотоволтаични централи за собствено потребление, слънчеви системи за битова
топла вода и подпомагащи отоплението, котли и индивидуални отоплителни уреди на
биомаса (горска биомаса и биомаса от селскостопански отпадъци под формата на дърва
за огрев, пелети и други). Тези индивидуални и колективни системи за децентрализирано
производство и потребление на енергия се очаква да имат нарастващ принос в
енергийния баланс на СО и да заменят неефективното използване на изкопаеми горива
(основно въглища и нефтопродукти) и електроенергия за отопление и битова гореща
вода, като този принос се отчита чрез намаляване на потреблението на посочените
горива и електроенергия. За нуждите на планирането стойностите са моделирани по
градоустройствени единици от екип на СЕА Софена и Софияплан. (виж приложение)

Това трябва да се има предвид при насърчаването на използването на енергия от ВЕИ.
Необходимо е осигуряването на достатъчни като капацитет и гъвкавост регулиращи
мощности, както и координиран режим на работа и регионална интеграция на пазарен
принцип.
I.5.3.12. Състояние, съществуващи мощности и потребление по видове
На национално ниво отчетеният дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно годишно
потребление е между 18 и 19% за периода 2013-2017 г. Стойността от 18% е премината
през 2013 г. и след това се наблюдава много слаб ръст. Няма налични данни за годишното
потребление на енергия от ВЕИ на територията на СО.
По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в СО за 2019 г. са издадени
удостоверения за гаранции за произход за 59 387 Мвтч електрическа енергия от
възобновяеми източници. Към март 2020 г. има 57 обекта, регистрирани за получаване на
гаранции за произход на произведената електроенергия. Общата мощност на 57-те
обекта е 68,547 МВТ, от които:
● слънчева електрическа енергия - 48 броя 2,369 МВт,
● електроенергия от биомаса - 1 брой (0,855 МВт),
● водноелектрическа енергия – 5 броя (61,27 МВт),
● газ от ВЕИ - 1 брой (0,03 МВт),
● газ от пречиствателна станция – 1 брой (3,189 МВт),
● сметищен газ – 1 брой (0,834 МВт).
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честотата и вторично регулиране на честотата и обменните мощности) и не могат да
участват в противоаварийното управление и възстановяване на ЕЕС след тежки аварии,
с изключение на ПАВЕЦ. Фотоволтаичните електроцентрали (ФЕЦ) не могат да участват
в покриването на максималните зимни товари, които са вечер около 19-21ч., а вятърните
електроцентрали (ВяЕЦ) произвеждат най-много електроенергия в периода 02-06ч.,
когато потреблението е най-ниско и има излишък от електроенергия в системата. В
редица стратегически документи на Европейския съюз се посочва същественото
значение на съхранението на енергия за прехода към декарбонизирана икономика, основана
на възобновяеми енергийни източници. В тази връзка в България се предприемат
законодателни промени за регулиране и на процеса на съхранение на електроенергия.
Излишъкът на енергия от ВЕИ в определени периоди от време може да се използва и за
производство на „зелен водород“, който да намали въглеродната интензивност в
промишлеността и транспорта, както и на други сектори.
Необходимо е значително развитие на електроенергийния пазар в страната, чрез
въвеждане на пазар в рамките на деня, както и чрез интегрирането на регионално ниво.
По този начин, когато предлагането на електрическа енергия в страната надвишава
значително търсенето, различните видове сегменти на регионалния пазар ще дадат
допълнителна възможност за реализиране на сделки за доставка на електрическа енергия,
с цел минимизиране на разходите и/или увеличаване на печалбите.
До края на плановия период 2027 г. изградените и действащи топлофикационни и водни
електроцентрали в СО ще останат с водещо значение за сигурността на
потреблението, тъй като са относително по-автономни и не зависят пряко от
наличието и интензивността на слънчевата радиация.
С оглед на природните и климатични характеристики на СО, ВЕИ със значим потенциал
за увеличено усвояване в близко бъдеще са слънчевата енергия, аеротермалната
енергия (с термопомпи), горивото от биомаса и геотермалната енергия.
I.5.3.13. Потенциали и възможности за въвеждане на съвременни технологии
в СО
Увеличаването на количеството електроенергия от ВЕИ за голям консуматор като СО е
необходимо и важно. Но трябва да се има предвид, че то може да предизвика големи и
внезапни промени в баланса производство-потребление на столичната електроенергийна система (ЕЕС) и при недостатъчно регулиращи мощности, да затрудни
изпълнението на графиците за обмен на електроенергия със съседните ЕЕС.
Инсталираните към момента електроцентрали от ВЕИ поради естеството си не могат
да предоставят на системния оператор допълнителни услуги (първично регулиране на

Производство на енергия от ВЕЦ
Водните електроцентрали (ВЕЦ) имат динамично определян режим на работа, свързан с
баланса на водните ресурси и препълването или изпразването на язовирите. В СО не се
предвижда строителство и няма одобрени проекти за нови ВЕЦ или ПАВЕЦ. Разглежда се
единствено възможността за инсталиране на мини-ВЕЦ към водопроводната мрежа на
СО, но проучванията все още са във фаза доказване на технологична ефективност,
безопасност и икономическа целесъобразност.
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Производство на енергия от околния въздух
Няма данни за производството на енергия от въздуха от околната среда за София. От
данните на НСИ за 2019 година за цялата страна, може да се оцени, че делът при 4% за
страната не е голям и за територията на Столична община. С по-широкото навлизане на
термопомпите въздух-въздух и въздух-вода и с усъвършенстване на технологиите и
увеличаване на сезонния коефициент на преобразуване при тях се очаква този дял да
нарасне.
Производство на енергия от геотермални източници
Геотермалните води в СО спадат към възобновяващите се системи (репродуктивни
резервоари). При тях е възможна експлоатация без реинжектиране на използваните води
и без да има екологични последици. В случай на по-мащабно използване на този ресурс ще
необходимо да се направи оценка на скоростта на неговото възстановяване и
възможностите за връщане в земните недра на използваните за енергийни нужди води.
Геотермалните източници в СО са с относително ниски температури и имат локално
значение в общия баланс на общината. Те могат и е препоръчително да бъдат използвани
в базовата зона за покриване на топлинното потребление, но нямат потенциал да
променят съществено общия енергиен баланс.
Столична община има Стратегия за използване на геотермалните води и предстои да
актуализира Програмата към нея.
Енергия, получавана от слънцето
Слънчевата енергия се оползотворява чрез фотоволтаични системи за директно
преобразуване в електрическа енергия и слънчеви топлинни системи, където топлината
се улавя чрез колектори за топла вода за битово горещо водоснабдяване и/или за
подпомагане на отоплението.
И двете технологии навлизат в сектора на сградите – в т.ч. жилищни, промишлени и от
сектора на услугите, като при използване на енергията за собствено потребление
респективно се намалява използването на енергия от изкопаеми първични източници в
микса на електрическата енергия или директно използване в котли или камини на
въглища/газ/газьол.
За СО е налична информация за 6 бр. слънчеви инсталации за топла вода на обществени
сгради с общо годишно производство 80,879 МВтч/г. Няма информация за този тип
инсталации за домакинства и предприятия от производството и третичния сектор.

Няма достъпни данни за местоположението на фотоволтаичните инсталации в СО, т. к.
предоставените регистри реферират не към самите инсталации, а към субектите,
получили разрешенията за тях.
Енергия от биомаса
Използването на твърда биомаса – дърва за огрев, е характерно за периферните и
нетоплофицирани или газифицирани райони на Столична община. Използват се предимно
дърва с висока влажност, които освен това се изгарят с много ниска ефективност в
нискотехнологични и стари печки. Това води до по-голям разход на енергия и до
замърсяване на атмосферния въздух. Чрез използване на съвременни автоматизирани и
високоефективни съоръжения за изгаряне на дървесна биомаса и дървесина с гарантирано
качество, ефективността на оползотворяване на биомасата може да се повиши до два
пъти, което ще намали значително използваното общо количество дървесина и ще
допринесе за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.
През 2019 г. Столична община започна изпълнението на два проекта, насочени към
подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на стари отоплителни
уреди на твърдо гориво на домакинствата. Единият проект е по Програма LIFE 2014 –
2020 г. на Европейския съюз, а другият по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020
г.“ Общо привлечените средства по двата проекта са в размер на около 57 млн. лева, като
до 2024 г. по двата проекта ще се подменят стари отоплителни уреди на дърва и
въглища на домакинствата с нови екологосъобразни алтернативи като газ, пелети,
електричество и свързване към централно топлоснабдяване. В кампанията ще бъдат
обхванати до 20 000 домакинства на територията на Столична община.
През 2013 г. е изготвено предпроектно проучване на възможностите за оползотворяване
на биомасата от общинския горски фонд, парковете и лесопарковете и дърветата към
дирекция „Зелена система“. Определеното общо количество дървесина, подходяща за
оползотворяване за енергийни цели, е около 8300 т/год. за първите две години след
изпълнение на предложения проект по около 6200 t/год. за следващите години. Столична
община вече разполага с концептуален проект за изграждане на Център за биомаса, който
ще има капацитет за оползотворяване на пълния потенциал от дървесна биомаса.
През 2016 г. в друго проучване, като продължение на това от 2013 г., са анализирани 116
конкретни общински сгради, в които използваните конвенционални горива могат да се
заменят с високоефективни горивни системи на биомаса. Идеята е в тези сгради да се
оползотворява дървесина от Центъра за биомаса. Според проучването 26 от сградите
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са в готовност за преминаване към дървесен чипс, собствено производство на Столична
община, а други 26 ще са подходящи след енергийно обновяване.
Потенциалното намаление на емисиите на парникови газове от преминаването на
биомаса е общо 7 605 т CO2/г., като от мерките за енергийна ефективност има
потенциал за намаление на още 5443 т CO2/г., или общо – 13 048 т CO2/г.
Енергия от биогаз, биодизел
Концесионерът на ВиК системата в София е изградил инсталация за добив на биогаз и за
производство на електрическа и топлинна енергия от него. Тази биологична суровина се
отделя в процеса на стабилизиране на утайките от софийската пречиствателната
станция за отпадъчни води „Кубратово“. Инсталацията произвежда годишно около 20 –
25 хил. m3 газ. Този газ се използва за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия чрез три газови когенерационни съоръжения, всяко от които има
номинална електрическа мощност 1063 кВтч и топлинна – 1088 кВтч. Топлинната
енергия се използва за подгряване на реакторите във връзка с процеса на добив на биогаз,
а електрическата енергия се използва и за собствени нужди. Концесионерът планира да
обнови съществуващите метантанкове за добив на биогаз и да изгради още един, с
което ще увеличи и производството на електрическа енергия, като го направи
достатъчно за пълното задоволяване на собствените нужди.
В депото за неопасни отпадъци в кв. Суходол действа „Инсталация за обезвреждане и
оползотворяване на сметищен газ – Модулна когенерация“. Инсталираната електрическа
мощност е 834 кВт. Инсталацията ще продължи да функционира над 15 години след
закриването на депото – до изчерпването на отделяния от него сметищен газ.
Генерираната електроенергия се подава към електроразпределителната система с
връзка на 20 kV. Годишно производството на електрическа енергия е над 400 000 кВт /г.,
а спестените емисии на парникови газове са около 90 – 100 т СО2/г.
Подобна инсталация има изградена през 2013 г. и на площадката за третиране на
биологични отпадъци от територията на Столична община в Хан Богров. Използват се
две съоръжения за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия чрез
изгаряне на биогаз. Първото съоръжение произвежда електроенергия с мощност
приблизително 255 кВт, а второто – с приблизително 600 кВт. Топлинната енергия,
произведена от газовия двигател, се използва за подгряване на резервоара за разграждане
на биологичните отпадъци и за удовлетворяване на други потребности от топлина на
площадката на инсталацията. Годишното производство на „зелена“ електрическа
енергия е 2 219 369 кВт/г., а спестените еквивалентни емисии на СО2 са 533 т СО2/год.

Съдържанието на биокомпонент в течните горива от нефтен произход, предлагани в
бензиностанциите в България, се регламентира от Закона за енергията от възобновяеми
източници.
През последните 10 години постепенно се намалява броя на дизеловите превозни
средства в обществения транспорт на София и те се заменят с такива, които
използват природен газ и/или електрическа енергия. През периода на изпълнение на
предишната Краткосрочна програма за насърчаване на енергията от възобновяеми
източници и биогорива бяха въведени в експлоатация 60 броя единични и 60 броя
съчленени нови автобуси на природен газ и 20 броя нови електробуси, като същевременно
се изпълнява и още един проект за доставката на още 30 нови електробуса. Всичко това
означава, че общината постепенно ще спре използването на традиционните горива,
поради което не може да се очаква и делът на биогоривата в обществения транспорт да
нарасне.
Инсталации за оползотворяване на градските битови отпадъци
Одобрен е проект за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия
в София с оползотворяване на RDF“, който се предвижда да се реализира на площадката на
ТЕЦ „София“. След реализирането на проекта ще се замести един от съществуващите
общо 3 котлоагрегата, който ще бъде изведен от експлоатация и ще се намали
консумацията на природен газ за захранването на ТЕЦ София с 65 хил. Nm3/год. Проектът
предвижда процесът на изгарянето на това гориво ще протича при строг мониторинг и
максимално очистване на димните газове, каквато е практиката в страните от
Европейския съюз. Въпреки това проектът все още има немалко противници.
Енергия от вятър
Поради слабите и непостоянни въздушни течения изграждането в СО на вятърни
централи е нерентабилно и такива няма. До 2027 г. не се очаква изграждане на такъв тип
мощности със стопанско значение за общината.
I.5.3.14. Енергоспестяващи мерки
Енергийната ефективност е хоризонтална мярка, която обхваща всички сектори и
дейности в общината. При определянето и прилагането на мерки за енергийна
ефективност е използван всеобхватен подход за намаляване на енергопотреблението
при подобряване на социалните аспекти и компонентите на околната среда в София.
Използва се научния и граждански потенциал на всички заинтересовани страни:
академични и научни среди, неправителствени организации, професионални съюзи,
фирмите - доставчици на енергия и технологии, финансови институции, медии и други.
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● План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019 г. на
Столична община;
● Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива (ПНИВЕИБ) за периода 2017-2019 г.
В сектора на обществения транспорт за периода 2007-2018 година са направени
значителни инвестиции за строежа на метрото и подмяна на транспортните средства.
Резултатът се изразява в намаление на потреблението на енергия с 6,9% през 2018
спрямо 2007 година. Енергоспестяващи мерки са заложени и в действащия „План за
устойчива градска мобилност“.
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За периода 2014-2020 г. в областта на енергийната ефективност и ВЕИ Столична
община е разработила и изпълнявала следните основни стратегически документи:
● План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020.
● Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община
за периода 2015-2020 г. ;
● Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София;
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Енергопотребление, GWh/year

Инвестиции и кумулативни спестявания в общински сгради
за периода 2009 - 2018
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Изменение на потреблението на енергия в подсектор Обществен транспорт
Успоредно и в координация с работата по Програма за София се работи по „План за
действие за устойчива енергия и климат на Столична община (2021-2030 г.)”, в който се
прецизират подробни мерки и проекти за смекчаване на ефекта от климатичните
промени, в т.ч. за спестяване на енергия в общински сгради, жилищни сгради, сгради от
третичния сектор, в транспорта, в туризма и други сектори.
Столична община разполага с повече от 750 сгради и за всяка от тях са предприети
частични или цялостни мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма, цялостно
обновяване, смяна на горивната база. Средните спестявания са 15,5%, но следва да се
отбележи и подобрения комфорт. Специфичното потребление на енергия в общинските
сгради през 2018 г. е било средно 169 кВтч/ м2, но се очаква до 2030 година за намалее поне
до 120 кВтч/ м2.
В сектор „Жилищни сгради“ от 2011 г. насам се наблюдава тенденция на спад в общото
потребление на енергия, като в най-голяма степен той се дължи на намалението на
крайното потребление на топлинна енергия от централизирано топлоснабдяване.
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2011-2018 г. по горива и енергия
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Освен при топлинната енергия, намаление има и при твърдите и течните горива, а
увеличение има при потреблението на природен газ и електрическа енергия. Има
изменение и на микса на твърдите горива, като се увеличава делът на дърва и пелети за
сметка на намаление на дела на въглищата.
Столична община предостави подкрепа и координира процеса по обновяване на сградите
в рамките на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради, в рамките на която до края на юни 2019 са обновени 166 сгради.
Сградите в София се проектират за отопление по норми 190 дни в годината (повече от 6
месеца). В допълнение през последните години нуждата от охлаждане на сградите се
увеличава за подобряване на комфорта в съществуващите сгради и за по-добър комфорт
в новите, което води до увеличение на потреблението на електроенергия в сградния
фонд.
При увеличен брой на населението на Столична община през наблюдавания период, за
основен фактор, който влияе за намалението на общото потребление на енергия, може да
се счита новото жилищно строителство, което се развива с устойчив темп на растеж.
Новите жилищни сгради, макар и не с най-високите енергийни характеристики, са много
по-енергийноефективни спрямо съществуващите стари жилищни сгради. Тези нови
сгради се населяват както от новодошли жители на столицата, така и от жители,
които сменят своите жилища в стари сгради с такива в по-нови сгради. В резултат на
това старите енергийно неефективни жилища остават свободни. Своето значение има
и енергийното обновяване на съществуващите жилищни сгради, извършено както в
рамките на специализирани национални програми, така и по инициатива на самите
собственици на сградите.

От друга страна се вижда, че процентът на ефективните светодиодни осветителни
тела все още е относително малък (13,7 %), което е показателно, че този сектор има още
много голям потенциал за енергийни спестявания.
Столична община обръща специално внимание на дигитализацията и по-широкото
навлизане на информационните и комуникационни технологии в енергийния сектор.
Системи за енергиен мениджмънт и оптимизация на отоплението са приложени в над 300
общински сгради след 2010 година, което е довело до намаляване на разходите им за
отопление с 15-30%. Предложената система е приложена също за мониторинг и
управление на абонатни станции в жилищни сгради обслужвани от „Топлофикация София“
ЕАД (4198 през 2017-2018).
Като част от управлението на града през 2017 година е създадена дирекция „Климат,
енергия, въздух“, която основна роля е да координира дейностите за енергийна
ефективност, чистота на въздуха и адаптацията към климатичните промени.
Работата на дирекцията е подпомогната от други общински структури и предприятия,
както и от неправителствени организации, като значително се подобри координацията
при изготвяне на стратегически документи в тази област.

Потреблението на енергия за уличното осветление се е увеличило с около 5% за
разглеждания периода 2010-2018 г. – от 39345 на 45073 ГВтч. Освен сравнението на
годишното потребление на енергия е важно да се сравнят и състоянието и обхватът на
външното обществено осветление през тези две години.
От графиката се вижда, че общият брой на осветителните тела в Столична община в
рамките на разглеждания период се е увеличил с близо 23%. Това означава, че е
постигнато намаление на специфичното потребление на енергия на брой осветително
тяло и увеличението на общото годишно потребление на енергия се дължи на увеличения
брой осветителни тела, вследствие на присъединяване на нови осветени участъци.

Съпоставка на броя на осветителните тела по вид на светлинния източник през 2010 г.
и 2018 г.
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I.5.3.15. Пространствен модел на потреблението на енергия в СО по
градоустройствени единици
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През 2020 г. от експерти на Софияплан съвместно със столична енергийна агенция
„Софена“ е направена разработка „Анализ и моделиране на енергопотреблението и
енергоснабдяването на територията на Столична Община (СО) и разработване на
сценарии за устойчиво енергийно развитие за периода 2020–2050 г.“. Резултатите от
нея са важна информационна основа за избор и планиране на мерки за устойчиво
енергийно развитие на общината, с насоченост към задоволяване на нуждите на
населението и бизнеса при намаляване на общото потребление на горива. Изследването
дава оценка на възможностите за постигане на напредък в това отношение и общи
насоки за подобрена ефективност и балансирано оползотворяване на конвенционални и
възобновяеми енергийни ресурси, при прилагане на съвременни иновативни технологии в
застроената среда, жилищата и в енергийната инфраструктура.
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Извършен е подробен анализ на голям обем актуализирани данни за инфраструктурата и
потреблението, предоставени от енергийните дружества на територията на СО, при
ползване същевременно на данни от кадастралната карта, от действащите
устройствени планове и други разработки. Изведени са заключения за състоянието и са
очертани тенденциите за енергийно потребление в общината като цяло. Направени са
прогнози и предложен общ модел на промени с оглед на необходимостта от постигане на
местно ниво на целите на водещите национални и европейски политики в областта на
енергийното развитие в контекста на климатичните промени.
От поддържаната от енергийните дружества информация за количества
енергопотребление в сградите от битовия сектор за последните няколко години, част е
предоставена с добра степен на подробност, адекватно деперсонализирана и в подходящ
формат за пространствено моделиране. Тя е обработена в ГИС среда, геореферирана и
структурирана, след което отново анализирана, вече в дълбочина по градоустройствени
единици (ГЕ) при включени и други пространствени данни, в т.ч. за местоположение,
морфология, преобладаващ конструктивен тип и състояние на сградния фонд, потенциал
за обновление и ново застрояване и др.
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влияние на индивидуално ползване на енергия от ВЕИ и приложени енергоспестяващи
мерки (ЕСМ)
Създаден е подробен пространствен модел за битовото потребление, в който са
изведени агрегирани по ГЕ стойности за набор от индикатори, базирани на реални
отчети към 2015-2017г. и даващи информация за количества потребна енергия по видове
източници и предназначение. С водещо значение от тях са индикаторите за консумирана
енергия за отопление, като най-голямо перо за битовия сектор и с предоставена
прецизна информация от “Топлофикация София”. За някои видове енергоизточници (ВЕИ) са
генерирани стойности за индикаторите, базирани на отчетените общи пропорции на
енергопотреблението и специфичните инфраструктурни и урбанистични
характеристики на всяка ГЕ. Това се налага поради само частичното наличие на
териториални данни, липсата на официални регистри и реални актуални отчети за
ниските териториални нива и за инсталациите за собствени нужди. Взети са предвид
уедрени показатели за специфични разходи, съобразени с характеристиките на сградния
фонд в съответната ГЕ. Всички индикатори са относими към единица „жител“, като
носител на необходимостта от енергопотребление.
Индикаторите за потребление от битовия сектор в основата на модела са за
количества енергия, измерени в МВтч/годишно за всяка ГЕ. Те са отнесени към крайния
потребител и разпределени по следните критерии:
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● По предназначение: за отопление общо; за битова гореща вода (БГВ) общо;
електрическа енергия за уреди /хладилници, готварски печки, осветление и др./;
● По директно ползвани първични източници: изкопаеми - твърдо гориво, газьол,
пропан бутан и др.; биомаса /пелети, брикети/; природен газ; от ВЕИ общо и по
видове – аеротермална енергия, соларна за електричество (фотоволтаици),
соларна за топлинна енергия, геотермална енергия;
● По вторични източници - електрическа енергия доставяна от общата мрежа (за
отопление и за уреди); топлоенергия от „Топлофикация".
Фокус на това моделиране са мерките за подобряване на енергийната ефективност на
сградния фонд, постижими от страна на крайния потребител, и затова не са предмет на
анализа промените във времето на първичните източници за производство на
електроенергия, подавана от националната мрежа и пр.
Освен индикаторите за потребление в битовия сектор, за всяка ГЕ в модела са изведени и
стойности на индикатори за спестявания на количества енергия от намаляване на
специфичните разходи при прилагане на мерки за топлоизолация и подобряване на
технологиите в сградите, измерени отново в МВтч/годишно.
Моделът е надграден с тривариантни прогнози за битовото потребление във всяка ГЕ по
декади – за 2030, 2040 и 2050 г. Съобразно поставените цели за енергийно развитие в
общината са определени стойности на индикаторите за потребление към 2050 г., при
отчитане на възможностите и тенденциите за изграждане дотогава на нови сгради, за
реновация на съществуващите сгради и за тяхното технологично преоборудване с ново,
с по-висок клас на ефективност, и за постепенна промяна на енергоизточниците в
посока по-зелена енергия. На тази основа в сценариите за енергийно развитие са
заложени и стойности на индикатор възможни спестявания за всяка ГЕ. Спестяванията
се отчитат като намаление за определяне на крайната сумарна стойност на
моделираното прогнозно потребление в съответната ГЕ. Стойностите на
индикаторите в тяхната взаимовръзка насочват към постигане в различна степен на
целите при трите варианта, съобразно други условия и външни фактори, като степен на
икономическо развитие, ефикасно управление и др.
За ГИС портала на Софияплан е разработена интерактивна карта със сценариите. Карти,
отразяващи отчетени стойности на индикаторите за 2015-2017 г., и подробният
текст на разработката са дадени като самостоятелни приложения.

Разработката дава добра информационна основа с подробност на ниво квартал,
подходяща за преценки при прилагане на политиките на СО чрез:
● Планиране и програмиране на специфични действия за подобряване на енергийната
ефективност и общия СО2 отпечатък;
● Обосновка и конкретно териториално насочване на мерки за чистотата на въздуха;
● Изработване на общински специфични правила с допълнителни изисквания за
енергоснабдяване и енергийна ефективност към ПУП и инвестиционните проекти;
● Изработване на задания за устройствени схеми и планове с включване на такива
изисквания;
● Планиране и оразмеряване на инфраструктурата с обществено значение – мрежи и
съоръжения за електроснабдяване, газоснабдяване, топлоснабдяване;
● Устойчиво енергийно управление на общинските имоти и сгради;
● Устойчиво развитие на “Топлофикация София” с въвеждане на иновации и
инсталации за ВЕИ;
● Идентифициране на подходящи квартали за стимулиране локалното използване на
ВЕИ и улесняване създаването на енергийни кооперативи.
I.5.3.16. SWOT анализ
Силни страни
● София - регионален енергиен възел от най-висок ранг
● Наличие на развита общинска инфраструктура и система за производство на
енергия и мрежа за централно топлоснабдяване с минимализирани вредни емисии
● Наличие на общинско дружество “Топлофикация” ЕАД, работещо под контрола на СО
● Наличие на развита газоразпределителна мрежа и газоснабдяване в голяма част от
територията, неподходяща за топлофициране
● Наличие на проектна готовност за изграждане на нова магистрална връзка на газов
интерконектор България-Сърбия
● Наличие на сигурна електропреносна и електроразпределителна мрежа и осигурено
електроснабдяване на всички урбанизирани територии, с потенциал за по-голямо
натоварване от актуалното
● Техническа и кадрова обезпеченост на критичната енергийна инфраструктура на
територията на Столична община
● Наличие на планове за действие при кризисни ситуации като прекъсване на
доставки на природен газ, резервирано захранване с електроенергия и други
● Наличие на природни ресурси за ВЕЦ, ФЕЦ, соларни и геотермални инсталации
● Наличие на действащи ВЕЦ, ФЕЦ и соларни инсталации за БГВ, за използване на газ
от отпадъци
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● Налични политическа воля и общински стратегически документи за устойчиво
енергийно развитие, базирани на действащи европейски и национални политики за
увеличаване на енергийната сигурност, предприемане на мерки за енергийна
ефективност и използване на ВЕИ
● Наличие на управленски и административен опит при прилагане на мерки за
енергийна ефективност и използване на ВЕИ с доказан резултат и въздействие
● Мерките в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ имат
силен социален ефект (по отношение на енергийната бедност) и екологичен ефект
(по отношение на намаляване на някои замърсители и фините прахови частици)
Слаби страни
● Недостатъчно бързо навлизане на новите технологии
● Недостатъчен наличен ресурс за навременна рехабилитация на съществуващата
инфраструктура и производствени мощности, както и за разширяване на
инфраструктурата за снабдяване с топлинна енергия и газ
● Недостатъчно използвани местни ресурси на ВЕИ
● Голям дял от сградния фонд в лошо състояние и с ниска енергийна ефективност
● Недостатъчна кадрова и ресурсна обезпеченост на СО за анализи, планиране и
прилагане на мерки за енергийна ефективност
● Недостатъчно отделян ресурс за предварителни анализи, проучвания и иновативни
решения
● Липса на проектна готовност за обекти от енергийната инфраструктура и
сградния фонд
● Ниско техническо ниво на автоматизация и контрол в някои сектори – като
отопление на сградния фонд, улично осветление и други, и недостатъчно
използване на наличните възможности
● Нискоефективно използване на енергийните ресурси в индивидуални отоплителни
уреди при около 55 000 ( близо 8%) домакинства, използващи дърва за огрев и
въглища
● Недостатъчно използване на ефективни анализи, разяснителни кампании и
инструменти за насърчаване на по-широкото навлизане на ВЕИ за собствено
потребление или производство, както и за насърчаване на енергийните
кооперативи
● Недостатъчно амбициозни и координирани помежду им стратегически документи и
бизнеспланове на комуналните предприятия и ограничено използване на
собствените ресурси на СО

Възможности
● Намаляване на енергийната зависимост от изкопаеми горива и замърсяването на
околната среда при същевременно подобряване на средата на обитаване на
сградите и топлинния комфорт
● Подкрепа за навлизане на нови технологии в областта на енергетиката,
енергийната ефективност и използване на ВЕИ, вкл. свързаните с тях ИКТ, за поефективно използване на ресурсите и интелигентни градове
● СО - пионер и лидер в използването на съществуващия значителен потенциал ВЕИ,
като геотермална и аеротермална, слънчева, от биомаса, енергията на водата от
питейния водопровод и други
● Привличане на експертиза от научно-изследователски институти, университети,
неправителствени организации и професионални сдружения, с капацитет да
предложат приложими и ефективни иновации
● Създаване на облекчени условия за инсталиране на системи за оползотворяване на
ВЕИ и подкрепа за създаване и задържане на човешките ресурси за това
● Овладяване на урбанистичния растеж при разумно уплътняване на градската среда
и внедряване на съвременни подходи, стандарти и технологии за осигуряване на
енергия за сградния фонд - за битово потребление, за услугите и производството
● Осигуряване на гъвкавост и устойчивост по отношение на ресурси като
отпадъчна биомаса, органична фракция на отпадъците, утайки от пречистване на
отпадъчни води, геотермална енергия и източници на минерална вода
● Постепенна промяна на енергийния микс и преминаване към по-широко използване
на ВЕИ, отпадъчна биомаса и отпадна топлина
● Внедряване на допълнителни високоефективни мощности – когенерация,
фотоелектрични и геотермални централи и други
● Подмяна на нискоефективни колективни или индивидуални отоплителни уреди със
съвременни, използващи аеротермална енергия или биомаса за домакинствата,
както и разширяване на газопреносната мрежа
● Съществуващи финансови механизми и програми за подпомагане на мерки за
енергийна ефективност и подобряване на качеството на атмосферния въздух
● Възможности за привличане на частни капитали чрез публично-частни
партньорства и кооперативи за финансиране на енергийни централи и мрежи
базирани основно на ВЕИ
● СО с проактивна позиция и принос за внедряване на интелигентни системи за
управление и баланс на електроенергийното производство и потребление от
общите мрежи за постигане на гъвкавост и сигурност на доставките на
територията
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● Столичната топлофикация – с водеща роля за баланс на енергийния пазар и
подобряване на екологичните параметри на средата;
Заплахи
● Международни финансови и икономически кризи, засягащи сигурността на
доставките и водещи до увеличаване на цените на енергийните ресурси
● Възникване на технически и пазарни трудности, свързани с осигуряване на
енергийни ресурси, включително електроенергия, природен газ, биомаса
● Възможни промени в националната политика, която може да засегне определени
сектори като комбинираното производство на енергия, преноса и разпределението
на газ, използването на устойчива горска биомаса и други
● Недостатъчен ресурс за стимулиране и балансирано увеличаване на дела на ВЕИ в
енергийния микс
● Формиране на негативна обществена нагласа в резултат от недобре провеждана
разяснителна кампания на дружества, като например за разпределение на
разходите за отопление, използването на гориво от отпадъци, биомаса и други
● Неправилно/ неустойчиво използване на някои ресурси, като горска биомаса,
геотермална енергия (минерални водоизточници) и други
● Сравнително чести промени в нормативната база
● Климатични промени, природни бедствия и катастрофи и други
● Непостигане на баланс между интересите на потребителите и производителите
на енергия от различни източници
● Прекратяване или намаляване на финансиране за някои инфраструктурни и други
проекти по икономически или други причини и рискови фактори
● Административни и други трудности при усвояване на средства за финансиране на
инфраструктурни проекти
● Липса на желание за промяна при крайните потребители и преминаване към пошироко използване на ВЕИ
● Бизнес и финансови затруднения, липса на ликвидност и други проблеми за
комуналните предприятия, породени от натрупани задължения, кризисни ситуации
и висока аварийност и други фактори
● Недобър баланс и възможни сривове на общата електроенергийна мрежа поради
увеличения дял на ВЕИ, зависещи от фактори като температури на въздуха,
количество слънцегреене, валежи и пр., в съчетание с неблагоприятен режим на
потребление.
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Подробен анализ е направен в приложение I.6_Транспортна инфраструктура.
В рамките на Столична община са развити всички видове транспортни мрежи, с
изключение на водния транспорт. Това включва следните елементи на комуникационнотранспортната инфраструктура: железопътна мрежа, международно летище, мрежи на
масов градски обществен транспорт (автобуси, трамвай, тролей, метро), пътна и
улична мрежа със съоръжения за обслужване, таксиметров транспорт (маршрутни
таксита и таксита), споделени превозни средства за обществено ползване (автомобили,
мотопеди, електрически тротинетки), местата за паркиране и гариране и
съоръженията за регулиране.
Структурата на уличната мрежа на София е радиално-кръгова. По-голямата част от
радиалните връзки съществуват, макар и не всички да са изпълнени в пълния си габарит и
с всички улични елементи. Пръстените и напречните връзки на първостепенната
уличната мрежа следва да бъдат основен разпределител на входящите потоци в града. На
практика изцяло изградени, макар и не в пълния си габарит, са най-вътрешният и найвъншният ринг. В останалите два междинни ринга има големи липсващи отсечки.
Липсата на междинни пръстени между централната градска част (ЦГЧ) и Софийския
околовръстен път (СОП) насочва много от пътуванията през центъра поради липса на
адекватна алтернатива.

Гъстотата на уличната мрежа е много различна в различните части на общината. В ЦГЧ
гъстотата на първостепенната мрежа е много висока и в комбинация с ортогоналната
структура на второстепенната мрежа осигурява много добра свързаност вътре в
зоната. Общата гъстота на първостепенната улична мрежа (ПУМ) в рамките на
строителната граница на София е относително ниска (възприетите като добри
стойности са около 4-5 км/кв.км).
СО [км/км2]

София1 [км/км2]

ЦГЧ [км/км2]

Обща гъстота

3,37

12,32

-

Гъстота на ПУМ

1,02

2,90

8,10
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I.6.1. Пешеходно движение
Пешеходното движение се осъществява по наличната улична мрежа - по тротоарите, по
пешеходни алеи в парковете и в обособени пешеходни зони и улици. . Все още
съществуват и части от уличната мрежа, където инфраструктурата е недоизградена и
пешеходното движение се осъществява по пътното платно – основно улици в
периферията на града и във все още недобре развити зони, както и общински пътища.
Подробно изследване на пешеходната свързаност е изготвено през 2018 г. в рамките на
Визия за София - Изследване за пешеходната свързаност на територията на София.
Осъществени са редица анализи на пешеходната достъпност и на свързаността на
самата мрежа, които показват сравнително добри резултати. Едва 1% от населението
на град София живее на разстояние по-голямо от 1200 м от училище, тоест на повече
от 15 минути пеш. Същият е и процентът на население на над 1200 м от детска градина.
В изследването се отчита, че в южните територии, които през последните 2
десетилетия са под интензивен инвестиционен натиск, са обслужени предимно от
частни детски градини и има недостиг на общински. В части от комплекси като “Люлин”,
“Младост”, “Овча купел” началните и основни училищата са на разстояние по-голямо от
1200 м, което предполага, че учениците биват карани с автомобил до училището, с което
се допринася за трафика в града. Разположението на спирките на МГОТ покрива почти
изцяло територията на София. В изохрон от 800 м, или на 10 минути пеш, живее 99,7%
от населението на града. Това не е гаранция за доброто обслужване с МГОТ, но е добра
предпоставка.
В рамките на настоящия план е изготвен анализ на пешеходната фрагментираност,
който цели да установи кои са териториите в града, които са изолирани поради наличие
на инфраструктурни бариери в градската среда, възпрепятстващи свободното
пешеходно движение. Това са обекти като жп линии и тежка пътна инфраструктура,
която е планирана предимно за автомобилно движение, а пешеходното е пренебрегнато.
Бариери могат да бъдат и канали, реки, стръмни или пустеещи терени.
Пространствената изолираност води до социална такава, както и до липса на достъп
до базови услуги на най-близко пешеходно разстояние, а впоследствие и до
маргинализиране и гетовизиране на такива територии. Условията за мобилност са
затруднени и често зависими от наличието на личен автомобил, което допълнително
усложнява придвижването на живущите, особено на по-младите и по-възрастните.
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бул. Брюксел
радиалните артерии, особено във външните спрямо ЦГЧ части, при които
възможностите за пешеходно пресичане, най-често подлези, намаляват
● пътен възел Надежда с жп линията София-Своге
● повечето жп линии, особено във външните спрямо ЦГЧ части, като ПодуянеИлиянци-Волуяк и линията за Перник през Западен парк
I.6.2. Велосипедно движение
През последните години в Столична община при проектирането и реализацията на
проектите за първостепенната улична мрежа се полагат усилия за обезпечаването на
всички участници в движението, включително велосипедистите. По-голямата част от
проектите, които се реализират включват обособени ленти или алеи за велосипедисти.
Въпреки това ръстът на велосипедния транспорт остава незначителен. Според
последното проучване от 2017 делът му в модалното разпределение е 1,8%, но това число
отразява придвижването в летните месеци и не отчита сезонните неравномерности.
Основна причина за ниското използване на велосипед за ежедневно придвижване е това,
че въпреки положените усилия от СО мрежата от безопасни и удобни велосипедни
трасета остава фрагментирана и с липсващи основни връзки.

Използван е методът на пространствен синтаксис (space syntax) за изследване на
структурата на пешеходната мрежа в града като мрежата и данните за синтаксиса са
създадени като част от анализа за пешеходната свързаност на Визия за София 15. Потоплите цветове показват по-малка интегрираност на отсечките от пешеходната
мрежа, които попадат в изследвания буферен обхват около тежката пътна
инфраструктура. От анализа се виждат редица територии, спрямо които е необходимо
да се предприемат мерки за подобряване на свързаността им.
Kато най-фрагментирани територии изпъкват тези покрай:
15

Към момента в столицата са налични 78 км велосипедни трасета. От тях 25 км
представляват незащитени ленти, разположени непосредствено до активни ленти за
движение на автомобили. Част от останалите трасета са проведени през подлези или
пешеходни пътеки без преминаването на велосипедисти да е физически и/или
организационно уредено. Директни и безопасни трасета към централната градска част
(ЦГЧ) липсват както на голяма част от северните и южните жилищни квартали, така и
на големите комплекси Люлин, Младост и Дружба. Транспортно-успокоени зони в
центъра и в част от жилищните квартали биха допринесли за атрактивността на
велосипедното придвижване, но все още няма нито една реализирана такава зона на
територията на София.
През 2018 като част от политиката за насърчаване на споделено ползване на
индивидуални електрически превозни средства (ел. тротинетки) беше изградена мрежа
от паркинги за двуколесни на мястото на автомобилни паркоместа в ЦГЧ. Всеки един от
тях разполага със стойки за заключване на велосипеди, което осигури значителен брой
регламентирани велосипедни паркоместа. Трябва да се отбележи, че поради

https://vizia.sofia.bg/2019/02/21/pedestrian_network/
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техническите характеристики на самите стойки велосипедистите рядко ги ползват
поради риск от кражба. За да бъдат възприети от ползвателите на този вид транспорт
следва при последващи ремонтни дейности да се подменят стойките с такива,
предоставящи достатъчно ниво на защита от кражба.
Велосипедният транспорт има огромен потенциал за развитие, тъй като делът му в
транспортния микс все още е незначителен. Основната бариера е инфраструктурна,
тъй като липсват удобни и безопасни връзки с центъра и основните бизнес зони. Найважната първа стъпка е поетапно да бъдат реализирани обособени трасета първо по
главните радиални направления към центъра, като същевременно се свържат с вече
съществуващата велосипедна инфраструктура. Досегашният опит сочи също, че
трябва да се акцентира върху безопасния и удобен дизайн на кръстовищата и
пресичанията.
Индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС) започват да привличат все
повече и повече ползватели заради гъвкавостта, относително ниската инвестиция и
лесната възможност за комбиниране с личен автомобил и градски транспорт. Предвид
режима на движение и изискванията спрямо средата и инфраструктурата, ИЕПС са
сходни на велосипедите и развитието на този вид транспорт върви ръка за ръка с
развитието на велосипедната мрежа. Основната разлика спрямо инфраструктурата е,
че ползвателите на ИЕПС в повечето случаи са по-чувствителни спрямо настилката
отколкото велосипедистите, поради което често се наблюдават движещи се по
тротоарите в зоните, където преобладават паважни настилки.
Велосипедният транспорт има огромен потенциал за развитие, тъй като делът му в
транспортния микс все още е незначителен. Основната бариера е инфраструктурна,
тъй като в момента центърът и основните бизнес зони не са достъпни през качествена
и безопасна веломрежа. Реализирането на мрежа от обособени трасета първо по
главните радиални направления към центъра, както и обвързването ѝ с вече
съществуващата велосипедна инфраструктура, ще създаде добра основа за увеличаване
на използваемостта на велосипеди в София. Внимание трябва да бъде обръщано и на
безопасния и удобен дизайн на кръстовищата и пресичанията.

I.6.3. Движение с личен автомобил
София се явява разпределителен хъб на автомобилните потоци, пресичащи
територията на общината, и разпределя движението към трите паневропейски
коридора.
Най-големи натоварвания с автомобили в посока към града в делнични дни се наблюдават
в интервала между 7:00 и 8:00, а в посока навън от града в интервала между 17:00 и 18:00.
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Вътрешноградските пътувания с лични автомобили са с все още растящ дял в
модалното разпределение. Към 2017 28,8% от пътуванията се полагат с автомобил 16, а
към 2020 17 - 33,5%. Експлоатационното състояние на уличната мрежа постепенно се
подобрява. Липсващите връзки от първостепенната улична мрежа (ПУМ) се
доизграждат през последното десетилетие, но значително изостават спрямо
темповете на разрастване на града и на моторизация на населението. Причините за
последното са комплексни като е важно да се обърне внимание на наличността на
човешки ресурс при
Анкета мобилност ПУГМ, 2017

16

отговорните звена. На база на данните за регистрираните МПС от СДВР, степента на
моторизация е достигнала своя пик през 2016 г., като тогава е била 515. Към края на
2020 година този показател е 497 авт./1000 души, но отново се отбелязва положителна
тенденция на нарастване: +7% от 2018 г. до 2020 г. За сравнение голяма част от
големите европейски градове имат нива на моторизация под 450 авт./1000 души с
тенденция за намаляване. В СО през 2020 г.се падат по 0,61 автомобила на всеки

17

Анкета мобилност ЦГМ, 2020

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 142

възрастен (над 16 г.), докато средното ниво на този индикатор за метрополните райони
в ЕС е около 0,57 18.

относително малко, като частната инициатива е ограничена само до обществени
търговски центрове за обслужване на клиентите им. Ниската цена на уличното
паркиране не създава достатъчно стимули за подобни инвестиции от частния сектор.
В ЦГЧ търсенето на паркоместа е много високо, като в определени зони надхвърля
значително предлагането. Платеното паркиране в ЦГЧ е разделено на 2 зони – синя и
зелена. Синята зона обхваща 5 подзони с обща площ 1,87 кв.км и 5134 регламентирани
паркоместа 19. Зелената зона обхваща 29 подзони с обща площ 10,78 кв.км и 26 008
регламентирани паркоместа. Немалка част от местата в най-централните подзони са
режим на специално ползване, основно служебен абонамент. Средният дял на служебните
места за подзоните в синя зона е 20%, като най-екстремен е случаят в подзона 5, която
е заета с 45% служебни паркоместа, а едва 49% са предназначени за свободно ползване.

За паркиране на лични и служебни леки автомобили се използват основно уличните
платна. В ЦГЧ често за паркиране се използват частни, все още незастроени имоти.
Поради невъзможността за упражняване на ефективен контрол често се наблюдава
паркиране в зелени площи и по тротоари, като това е най-разпространено в жилищните
квартали извън зоната за платено паркиране. Етажните обществени паркинги в града са
18

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

19
Броят на паркоместата при успоредно улично паркиране е изчислен на база на нормативната дължина на едно
паркомясто, но реалният паркинг капацитет обикновено е по-висок.
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леките автомобили в града е нараснала от около 13 години през 2009 г. до около 16
години през 2018 г.

Разпределение на всички автомобили в СО по екологични
категории към 2018
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Що се отнася до възрастовата и екологичната структура на автопарка, видимо найбързо нараства броя на новите автомобили с по-висока ЕВРО категория. Въпреки това
броя на автомобилите с по-ниска категория не намалява, напротив - увеличава се, макар
и с малко по-ниски темпове. Това се вижда и при разпределението по екологични
категории към 2018 г., когато едва 31,5% от автопарка е с категория ЕВРО 4 или повисока. Забелязва се, че разпределението при леките автомобили – 30,8% екологични ППС
– е значително по-лошо, отколкото това при лекотоварните и тежкотоварните –
съответно 60,1% и 40% екологични ППС.
Същото важи и за възрастта на автопарка, като единствено автомобилите над 20 г. са
намалели като брой в последните години. Според данните от СДВР възрастовата
структура на автопарка се е влошила постепенно от 2009 до 2017, като се наблюдава
известно подобрение в статистиката за 2018. Резултатът е, че средната възраст на
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Тези наблюдения са в синхрон с наблюдението за нарастване на абсолютния брой
автомобили в столицата. Реално абсолютният брой на замърсяващите автомобили
нараства, макар и делът му на фона на общия брой автомобили да намалява. Нужни са
мерки за стимулиране на ползване на транспортни алтернативи, особено за хората,
закупуващи стари автомобили. По този начин ще бъде адресиран и проблемът с
диспропорционалния брой автомобили на глава от населението, който води до
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пространствени конфликти, най-видими в сферата на паркирането. Натискът за
паркоместа от своя страна принуждава част от собствениците на автомобили без
частни паркоместа и гаражи да търсят алтернативи като паркиране по пешеходни и
зелени площи, което от своя страна има своите последствия, свързани с качеството и
чистота на уличното пространство, а оттам и с качеството на въздуха. Темата със
замърсяването на въздуха е разгледана по-подробно в част I.9.2-Въздух. Мерки за
оптимизиране на автомобилния трафик са заложени в приетия през 2019 г. от Столичния
общински съвет „План за устойчива градска мобилност“.
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Стойностите на графиките показват увеличението на броя автомобили от всяка
категория спрямо 01.01.2016, т.е. кумулативното изражение на разликата между
регистрираните и дерегистрираните. Отрицателният наклон означава по-голям брой
дерегистрирани през съответната година, а отрицателните абсолютни стойности
означават, че броя регистрирани автомобили от съответната категория е намалял
спрямо 01.01.2016.
I.6.4. Градски транспорт
Градският транспорт в Столична община (СО) включва метро, трамваен, тролейбусен и
автобусен транспорт. На територията на София действат три общински
транспортни оператора – “Метрополитен” ЕАД, “Столичен електротранспорт” ЕАД и
“Столичен автотранспорт”, както и два частни транспортни оператора - “МТК Гроуп”
ООД и “Еридантранс” ООД, осъществяващи пътнически превози въз основа на срочни
договори за предоставяне на обществена услуга.
Метрото е открито през 1998 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 4 линии. Метрото в
София разполага със 72 композиции, от които всички са нископодови и 87,5% са
климатизирани. Дължината на маршрутите е 48 км, а средното разстояние между
спирките е 1000 м. Средната експлоатационна скорост е 38,84 км/ч. Метрото е
единствения обществен транспорт с все още растящ дял в модалното разпределение.
Към 2017 21,8% от пътуванията се полагат с метро, като това е повишение с 12,1
процентни пункта спрямо 2011 20.
Трамвайният транспорт е открит през 1901 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 14 линии,
от които 11 с междурелсие 1009 мм с обща дължина 203 км и 3 с междурелсие 1435 мм с
обща дължина 58,6 км. Трамвайният парк в София е съставен от 275 трамвая, от които
33% са нископодови и 14% са климатизирани. В делничен ден излизат 156 трамвая на
линия. Дължината на маршрутите е 262 км, а средното разстояние между спирките е 464
м. Средната експлоатационна скорост е 14 км/ч, като при линиите с междурелсие 1009 мм
е 13,64 км/ч, а при междурелсие 1435 мм е 15,33 км/ч. По данни на Столичен
електротранспорт 32,712 км трамвайни трасета са с влошено техническо състояние.
Към 2017 9,6% от пътуванията се полагат с трамвай, като това е намаление с 3,5
процентни пункта спрямо 2011.

5. над 20г.

Автобусният транспорт е открит 1935 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 98 линии, от
които 43 градски, 51 крайградски и 4 нощни. Автобусният парк в София е съставен от 712
автобуса, от които 80% са нископодови и 68,5% са климатизирани. 35 автобуса или
20

Анкета мобилност от План за устойчива градска мобилност (ПУГМ), 2017
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4,92% от общия автобусен парк са електрически. В делничен ден излизат 554 автобуса на
линия. Дължината на маршрутите е 2856 км, а средното разстояние между спирките е
653 м, като при градските линии е 530 м, а при крайградските 736 м. Средната
експлоатационна скорост е 20,48 км/ч, като при градските линии е 17,39 км/ч, а при
крайградските 23,57 км/ч. Автобусният транспорт е с най-сериозно намаляващия дял в
модалното разпределение. Към 2017 44,4% от пътуванията се полагат с автобус, като
това е намаление с 5,6 процентни пункта спрямо 2011.

Разпределение на пътуванията по вид градски транспорт в
%
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Тролейбусният транспорт е открит през 1941 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 9
линии. Тролейбусният парк в София е съставен от 118 тролейбуса, от които 68% са
нископодови и климатизирани. В делничен ден излизат 95 тролейбуса на линия. Дължината
на маршрутите е 211 км, а средното разстояние между спирките е 447 м. Средната
експлоатационна скорост е 15,67 км/ч. Тролейбусният транспорт е с намаляващ дял в
модалното разпределение. Към 2017 24,3% от пътуванията се полагат с тролейбус, като
това е намаление с 2,5 процентни пункта спрямо 2011.

Разпределение на пътуванията по вид транспорт в %
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Модален сплит, само в градския транспорт
Увеличаването на дела на пътуващите с метро не успява да компенсира спада при
останалите видове градски транспорт, въпреки инвестициите в масовото обновяване
на превозните средства от наземния транспорт. Маршрутната мрежа на масовия
градски транспорт в София има достатъчна плътност, но липсата на директна връзка
между доста райони и нуждата да се минава през центъра и свързаните с това
прекачвания прави градския транспорт относително непривлекателен спрямо личния
автомобил. Средната скорост на масовия градския транспорт се повишава в отделни
отсечки, където се вземат мерки за сегрегация и приоритизация, например бул.
„Константин Величков“, но е необходимо да получи необходимото обособено
пространство и приоритизация в съответните участъци, където все още се движи с
големи закъснения.

Друго

2020

Модален сплит, общо
В последните години се влагат съществени средства в развитието на метро мрежата.
С изграждането на новите станции пътникопотокът в метромрежата нараства
прогресивно, но общият дял на градския транспорт в разпределението на всички
пътувания намалява.

Освен относително бавната скорост на придвижване, валидна и за трите вида наземен
транспорт, съществуват и специфични предизвикателства пред всеки един от тях:
● за трамвайния транспорт: остарелият подвижен състав и лошото състояние на
голяма част от трамвайните трасета. Обновяването на трамвайния парк трябва
да върви заедно с обновяването на трамвайните спирки, които на много места
липсват или са абсолютно недостъпни за хора със затруднено придвижване.
● за тролейбусния транспорт: стрелките, които трябва да бъдат подменени с нови
автоматични. Бъдещето на тролейбусния транспорт е свързано със замяната на
съществуващи автобусни линии с тролейбусни. Това няма да изисква изграждане на
нова мрежа, нито на зарядни станции като при електробусите, защото при покупка
на тролейбуси с високоефективни батерии те ще могат да се зареждат в
движение – в частта от маршрута, по която има изградена контактна мрежа.
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● за автобусния транспорт: подмяната на всички стари автобуси с нови. През
годините инвестициите в екологичен автобусен транспорт са големи. През
последните години общият брой автобуси се е запазил, но вече екологичните,
климатизирани и нископодови автобуси са над 60% от целия автопарк. Политиката
на стимули за обновяване на парка следва да бъде продължена.

Автобусен парк на Столичен Автотранспорт
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Автобусният парк на СО
I.6.5. Въжени линии
Първата въжена линия в София е построена през 1956 г. През годините са функционирали
3 броя въжени линии, свързващи София с планината Витоша, като към днешна дата само
кабинкова въжена линия „Симеоново - Алеко” е функционираща, но с чести спирания. Това е
и причина доста хора да изберат да пътуват към Витоша с личните си автомобили.
Достъпът до планината се осъществява предимно от две крайградски автобусни линии
и личен транспорт. Въпреки административните ограничения, в почивни дни се получава
голямо натрупване на лични автомобили, а нерегламентираното паркиране поради
липсата на паркинги затруднява придвижването на автобусите. За столицата е важно
да се възстановят въжените линии на Витоша, за да се предостави на гражданите
лесен и екологичен достъп до планината, както и да бъде преустановен негативният
ефект върху парка от масовото използване на личен автомобил за достъп до него.

I.6.6. Железопътен транспорт
София е най-важният за страната железопътен възел и се намира на коридор „Ориент/
Източно-Средиземноморски", като осъществява връзката с вътрешността на
страната по 5 направления. Железопътната инфраструктурата на възела при град
София включва гари, междугария, депа, бази, индустриални клонове и разтоварища.
На територията на СО има 16 ЖП гари и 12 ЖП спирки. Най-натоварените гари са София,
Искър, Горна баня, Захарна фабрика, София-север и Подуяне, а най-натоварената спирка
е Искърско шосе. Централна гара отчита най-големия поток от хора, 75% от общия
брой. Спирка Искърско шосе, работеща от 2015 г., отчита най-сериозно увеличение

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 147

спрямо всички останали – между 2017 и 2019 г. - близо 170%. Най-натоварените гари
имат добра връзка с мрежата на градския транспорт.

г. да отвори и спирка Горна баня, която ще прави връзка между метрото и ЖП трасето в
направление Перник – София. Има потенциал за обвързване на мрежите на метрото и
железниците и чрез неизградената спирка Обеля.
Връзка с трамваен транспорт има на шест гари (Искър, Подуяне, Централна гара, Захарна
фабрика, София Север, Илиянци) и една спирка (Искърско шосе). Връзка с автобусен
транспорт има до голяма част от жп гарите и спирките. Гарите Владая, Илиянци и
Кремиковци нямат връзка с обществен транспорт. Спирки Връбница и Надежда са доста
отдалечени от най-близките спирки, като и двете са предвидени за бъдещо обновяване.

Възможността за извършване на прекачванията между различните видове транспорт е
много важна за добрата мобилност в града. Възможността за лесно и бързо прекачване
от железопътен към друг вид транспорт обуславя възможностите за развитие на жп
мрежата като градска железница. В София има точки, където сравнително бързо и удобно
става прекачване от един вид транспорт на друг. В момента връзка с метро се
осъществява на една гара (Централна) и една спирка (Искърско шосе). Очаква се през 2021

Данните показват, че използването на жп транспорт за вътрешноградски или
околоградски пътувания в София е незначително. Единствената линия, която се радва на
по-голям интерес, е тази до Перник. Липсата на съвместна тарифна политика,
стимулираща интермодално пътуване, и неудобните и непривлекателни железопътни
гари и спирки отблъскват потенциалните пътници и те избират друг начин на
придвижване.
Железопътният транспорт има огромен потенциал за превоз на пътници при условие, че
се направи привлекателен, функционален и с добри връзки с градския транспорт. Гарите
също са от ключово значение, но с изключение на Централна гара те не се използват
оптимално заради липсата на интеграция с масовия градски транспорт и довеждащи
велосипедни трасета, както и лошото състояние на пешеходната инфраструктура
около тях. Този потенциал се очаква да се увеличи още повече когато Националната
компания за железопътна инфраструктура (НКЖИ) реализира проектите за развитие на
ЖП-Възел София, както и модернизациите на участъците от линии №1, №2, №3, №5, №6,
попадащи във функционалния ареал на София. Тези инвестиции ще доведат до
чувствително увеличаване на скоростта и капацитета на превозите, което би
привлякло повече пътници. Този потенциал може да остане неизползван, ако не се
осъществи добра интеграция на жп транспорта с градските транспортни мрежи –
градски транспорт, велосипедни трасета, споделени превозни средства и пешеходна
инфраструктура. Столична община също така има възможност да развие собствена
железопътна транспортна услуга, интегрирана с тази на градския транспорт, след
очакваното либерализиране на пътническите жп превози през 2025 година. Повече
информация за този тип проекти е налична в част I.6.14.-Транспортни проекти с
регионално и национално значение.
I.6.7. Междуградски автобусен транспорт
На територията на София функционират 5 автогари, обслужващи междуградски и
крайградски пътнически превози.
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● Централна автогара: Обслужва всички направления.
● Автогара Сердика: Обслужва основно международни превози, както и някои
вътрешни направления, между които Перник, Благоевград и Кулата
● Автогара Подуяне: входящите и изходящи курсове по бул. “Ботевградско шосе”.
Автобусите, тръгващи от там, са с направление юг (Елин Пелин, Ботевград,
Правец, Тетевен, Горна Малина, Етрополе, Копривщица, Ихтиман, Долно Камарци).
● Автогара Юг: Обслужва Самоков, Сливница и Божурище
● Автогара Запад: входящите и изходящи курсове по бул. “Цар Борис III”. Автобусите,
тръгващи от там, са с направление югозапад (Перник, Кюстендил, Благоевград,
Дупница, Сандански, Петрич, Банско, Разлог, Гоце Делчев)
● От автоспирките при метростанции Сливница и Обеля има автобусно обслужване
към Перник, Костинброд и Петърч.
● От автостанция Север има автобусно обслужване към Сливница и Своге.
Местоположението на автогарите и регулиране на маршрутите в рамките на града
влияят върху трафика, чистотата на въздуха и шума. Предвиденото в ОУП на гр. София
изместване и отпадане на автогари е с оглед най-доброто им функциониране и
избягване на излишно натоварване на мрежата.
I.6.8. Въздушен транспорт
Въздушният транспорт в София се обслужва от най-голямото летище в страната с
редовни и сезонни пътнически полети до 70 дестинации в Европа и Близкия изток от над
30 авиокомпании. Летището е достъпно по различни начини, включително чрез няколко
автобусни линии и столичното метро. Развитието на летище София е от важно
значение, за да може страната да отговаря на търсенето и предлагането на въздушни
превози. Разширяването и модернизацията на летищната инфраструктура са
изключително важни за решаването на проблема с изчерпването на неговия капацитет.
Преди Ковид-19 броят на обслужените от Летище София пътници постоянно се
увеличаваше. Броят им нараства от 3 504 326 човека през 2013 г. до 7 107 096 през 2019 г.
Най-голямото увеличение е през 2017 г., когато броят на пътниците нараства с над 30%
или с 1 509 659 души. Растежът на обслужените пътници във въздушния транспорт е
следствие от нарастването на търсенето на въздушни превози до и от страната, и
навлизането на нискотарифните компании. След януари 2020 се наблюдава осезаемо
намаление в броя пътници в следствие на извънредното положение, но не се очаква тази
тенденция да се запази в дългосрочен план.
От 2020 г. летището е отдадено на концесия. Стратегията за развитие включва четири
фази. Всяка една от тях залага увеличаване на пътниците, както и поетапното

надграждане на съществуващия терминал 2 и по-нататъшното изграждане на изцяло
нов терминал 3, който да може да обслужва очаквания увеличен брой пътници.

Брой самолетодвижения

Брой пътници
70000

8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Брой пътници

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Брой самолетодвижения

В СО съществуват и други летища – Доброславци, Божурище, Мусачево. Необходими са
анализ и дебат за тяхното бъдеще.
I.6.9. Такси
Към октомври 2020г. таксиметровият транспорт в София разполага с 6285 броя
лицензирани таксита, като това е приблизително колкото стойността от 2014 г.
когато бройката е била 6399. Големите таксиметрови компании с над 100 лицензирани
таксита в автопарка си са общо 11. Информацията относно броят превозени пътници с
таксита е твърде ограничена, но на база проучвания на мобилността таксиметровия
транспорт обслужва под 1% от пътуванията в сутрешните пикови часове. Общо
таксиметровите стоянки в града са 64 броя. 19 от тях са разположени в ЦГЧ, като
преобладаващо са разположени в южната част.
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I.6.10. Споделени превозни средства
Услугите за споделени превозни средства са сравнително нови за София, като за пръв
път се появяват споделени автомобили през 2017 г. В момента активни са компания
(Spark), предлагаща споделени автомобили с автопарк от около 350 автомобила, компания
(Shareascoot), предлагаща 60 споделени мотопеда, както и три компании (Hobo, Lime,
Brum), предлагащи общо около 700 електрически тротинетки, основно в градския
център.
Тенденцията при споделените автомобили е към разширяване на автопарка – Spark е
заявила намерение да увеличи броя автомобили до 800-1100 през 2021 г. За мобилността в
общината би било от полза СО да насърчава развитието на услугата, както и да създава
стимули за привличане на още оператори – например данъчни и административни
облекчения, улеснен режим на паркиране, гарантирани места в центъра и др.
Данните от операторите на електрически тротинетки сочат, че услугата има над 40
000 потребители в София. При една от компаниите средното разстояние за пътуване е
малко повече от 1 км, а средната продължителност е между 6 и 8 минути. Това са поскоро пешеходни разстояния, които при други условия вероятно биха били покрити пеша,
особено имайки предвид концентрацията на услугата в ЦГЧ. Друга компания, която
разчита на абонаментно ползване, регистрира значително по-дълги пътувания от около
13 минути, което е по-близо до типичните велосипедни пътувания.

Към настоящия момент Столична община не разполага с цялостна стратегия за градска
логистика. Необходима е подходяща транспортна инфраструктура и регламентиране на
места за спиране за извършване на товаро-разтоварните дейности в града.
Паркирането с цел доставка е и причината за честото нарушаване на правилата за
движение на използващите уличната мрежа.
I.6.12. Управление на трафика
Столична община разполага със система за управление на трафика, изградена в периода
2015-2017 г. Тя позволява автоматично превключване на режими на светофарните
уредби и централно дистанционно управление и диагностика, видеонаблюдение, както и
набиране на данни за автомобилните потоци по включените в системата кръстовища.
Важно е данните, събирани от автоматичните преброители – индукционни рамки и
камери – да бъдат обобщавани по периоди и съхранявани. Това ще даде възможност да се
проследяват промените в интензивността и разпределението на автомобилните
потоци за по-големи периоди от време. Тези данни ще послужат и за изграждане и
поддръжка на мултимодален транспортен макромодел на общината, който ще намери
множество приложения – планиране на бъдещото развитие на цели зони от града и
обслужващата ги инфраструктура, оптимизиране на съществуващата
инфраструктура, индиректно изчисление на броя пътувания, пропътуваните километри
и количеството емисии от транспорта и др.
I.6.13. Пътната безопасност

I.6.11. Логистика
Товарните превози на територията на СО се осъществяват с трите основни вида
транспорт – автомобилен, железопътен и въздушен. За периода 2014-2019 г. обемът на
обработените за една година товари с автомобилен транспорт средно е 22 207 хил. т.
при 1743 млн. ткм. Средният обем обслужени товари с железопътен транспорт за
периода 2016-2019 е едва 452 хил. т при малко под 180 млн. ткм транспортна работа. На
летище София към 2019 г. се обслужват около 24 хил. т товари годишно.
Като основни логистични хъбове в рамките на София се развиват НПЗ „Искър Север” и
НПЗ „Слатина Север” в близост до Летище София. Освен тези по-големи средоточия на
територията на града все още функционират много дисперсно разположени складови
бази, борси за строителни материали, зеленчукови борси, цветна борса и др., които е
необходимо да намерят своето оптимално място за развитие в периферията на града с
оглед товарния трафик, който генерират.

21

След осигуряването на по-висока степен на мобилност на населението, безопасността
на придвижване постепенно се превръща в основен приоритет на обществото.
Постепенно натам се насочват и усилията на общинската администрация като в
последните години поетапно се обезопасяват най-приоритетните зони и ситуации,
например районите около учебни и детски заведения, пешеходни пътеки и пресичания и
рискови леви завои. В допълнение през 2020 е създадено звено занимаващо се с пътната
безопасност в града. Общият брой ПТП с щети е намалял значително, но въпреки това
броят на загиналите е значително завишен, което сочи, че най-тежките ПТП се
учестяват вместо да намаляват. Тези две противоречащи си тенденции сочат, че са
необходими дори повече усилия от страна на общинската администрация за
ограничаване на травматизма по улиците. Особено силно засегнати са пешеходците,
които представляват 53,8% от загиналите и 36,5% от ранените при пътнотранспортни произшествия (ПТП) в СО 21. На база на националната статистика за
последните 6 години при 96,3% причина за ПТП със загинали и ранени са неправилни
действия на водачите на МПС. Водещите нарушения са превишената и несъобразена

Данни от НСИ за периода 2014-2019
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скорост (32,8%), отнемане на предимство (16,3%) и отнемане на предимство на
пешеходец (14%). Почти всички инциденти с пострадали и загинали (над 95%) са се
случили в рамките на населено място, което сочи, че основният фокус следва да са мерки
за безопасност в градска среда.

Загинали и ранени при ПТП на територията на СО
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лот 2 и 4 на АМ Струма; северна скоростна тангента; модернизация на жп линията
Септември-Пловдив.
Що се отнася до пътната мрежа основните проекти за нейното развитие са:
● АМ „Европа“ – около 50 км магистрална връзка между ССТ и ГПП „Калотина“; първите
31,5 км от магистралата между Калотина и Хераково са в процес на строителство
и се очаква да бъдат завършени до 2022;
● АМ „Струма“ – магистралата е от ключово значение за транспортен коридор №4;
лот 3.3 е открит, лот 3.1 се очаква да бъде завършен до края на 2021; спорният лот
3.2 през Кресненското дефиле към момента е без осигурено финансиране и е
възможно да отпадне от следващия програмен период (2020-2025)
● Път I-1 (Е79) Видин - Ботевград – в процес на строителство са 32 км между
Ботевград и Мездра 22 , като планираният пусков срок е края на 2023
● СОП между пътен възел „Младост“ и пътен възел „Цариградско шосе“ 23 – в процес
на строителство със срок за завършване до края на 2021; участъкът е от голямо
национално значение, защото е част от връзката между АМ „Тракия“ и АМ „Струма“
● AM „Хемус“ – в процес на строителство са лот 1, 2, 3 и 10 с очакван пусков срок до
2021; останалите 6 лота са в процес на проектиране и ОВОС
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I.6.14. Транспортни проекти с регионално и национално значение
От идентифицираните в Националната транспортна стратегия големи
инфраструктурни проекти 22 имат пряко влияние върху Столична община (СО). Седем от
проектите вече са реализирани – разширение на линия 2, етап I и II на линия 3 на метрото;
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http://www.api.bg/index.php/bg/programi/strategicheski-ptni-proekti-s-nacionalno-finansirane/mezdra-botevgrad-lot-1/

23

http://www.api.bg/index.php/bg/programi/strategicheski-ptni-proekti-s-nacionalno-finansirane/sop-km-35260-km-41340/
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●
●
●
●
●

●
●
●

●

участъкът Костенец-Септември е в процес на строителство до края на 2022
участъкът Септември-Пловдив е завършен през 2018
жп възел София
Изграждане на един нов коловоз за 160 км/ч между гара Казичене и гара Столник през
нова гара Равно поле, с дължина 19 237 м;
Осъществяване на връзката „железен път – метро” на 3 места (Обеля, Централна
гара и Искърско шосе - изградена), както и възможност за връзка между гара София
и гара Подуяне в района на моста Чавдар;
Осъществяване на връзката „железен път – автобус“ при две софийски автогари в
Обеля и Централна гара;
Изграждане на нов трети успореден коловоз от Волуяк до Казичене с дължина 22 123
м;
Разсредоточаване на пътникопотоците чрез въвеждане на диаметрално движение
по 1-ва линия и откриване на две крайни гари Обеля и Казичене за пътнически
влакове;
Създаване на условия за реализиране на градски жп превози.

По-голямата част от проектите и мерките в Националната транспортна стратегия,
които имат пряко отношение към развитието на СО, са насочени към модернизирането
на железопътната мрежа, оптимизиране на капацитета ѝ и разширяване на услугите,
предоставяни в сектора. Основни проекти за развитие на железопътната мрежа:
● Модернизация на линията София-Пловдив (част от жп линия 1) - част от коридор
Ориент/ Източно-Средиземноморски; проектната скорост е 160 км/ч за
пътнически и 120 км/ч за товарни влакове:
● участъкът София-Елин Пелин е в процес на строителство до 2021
● участъкът Елин Пелин-Костенец е в процес на строителство до 2023;
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наблюдават забавяния на отделни проекти. Голямата част от предвидените на този
етап отсечки в рамките на общината са изградени или са в процес на изграждане или
избор на изпълнител. Изброените до тук фактори обуславят значително по-големия дял
на автомобилния транспорт в международния и междуградски превоз на пътници и
товари. Заложените стратегически цели както на европейско, така и на национално ниво
поставят значителен акцент в развитието на железопътния транспорт като крайната
цел е прехвърляне на значителна част от товарните превози и превозите на пътници на
средни и дълги разстояния.
За Столична община е от ключово значение да се възползва от развитието на
железопътната инфраструктура като интегрира пътническите жп-превози с услугите
на масовия градски транспорт – посредством разсредоточаване на потоците от
Централна гара, създаване на условия за интермодалност и интегрирана тарифна
политика. Друг важен аспект са товарните превози като железницата има потенциал да
поеме част от товарите, които в момента се обслужват изцяло с автомобилен
транспорт. Ключово е да се идентифицират терени, подходящи за развитие на
интермодални терминали в периферията на общината или в съседните общини.
Друг аспект, който в дългосрочен план ще се превърне в предизвикателство, е
разположението на главните пътни коридори на територията на общината. Предвид
възможното разширение на града, както в западна, така и в северна посока Северната
скоростна тангента и западната дъга на околовръстния път могат да се окажат в зони
с интензивно застрояване и съответно голям обем локален трафик, което ще ги
направи неподходящи за провеждане на транзитен трафик. Това вече се наблюдава при
западната дъга, като освен всичко друго тя минава в непосредствена близост до
жилищни зони, което е недопустимо за транзитен коридор. Като заключение е важно СО
да подготви планове и проучвания за отклоняване на транзитния трафик от
конфликтните зони.
Модернизацията на железопътната инфраструктура както в страната, така и в СО
значително изостава от поставените срокове, въпреки че развитието на железницата
е поставено като много висок приоритет на европейско ниво. Голяма част от линиите
на територията на общината са изградени за относително ниска проектна скорост, а
реалната експлоатационна скорост е дори по-ниска. Някои от едноколовозните отсечки
в рамките на общината и съседните области имат потенциал за привличане на повече
пътнически превози и потенциално товарни такива ако се предвиди удвояването им и
по-добрата им интеграция с другите видове транспорт. На този фон пътната
инфраструктура се развива със значително по-високи темпове, макар че също се
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I.6.15. SWOT анализ
Силни страни
● Наличие на сравнително чести пресичания по някои от главните булеварди като
бул. “Цариградско шосе”, бул. “България” и бул. “Христо и Евлоги Георгиеви”.
● Повечето жилищни зони са с добра вътрешна свързаност – гъста мрежа и липса на
„незаобиколими“ препятствия
● Компактност на застроената територия (предпоставка за ефективен МГОТ)
● Относително голям дял на ползващите обществен транспорт
● Сравнително развити мрежи на МГОТ
● Стратегическо разположение на Балканите спрямо европейските транспортни
коридори
● Добро разпределение и гъстота на линиите и спирките на обществения
транспорт
Слаби страни
● Наличие на тежка жп и пътна инфраструктура, която, в голяма част, е
неатрактивна за пешеходци, с което се явява делител, вместо да предлага условия,
както за пресичане, така и за ползване по нейната дължина
● Фрагментираност на града поради това, че липсват достатъчно достъпни
пешеходни и велосипедни пресичания на тежката инфраструктура
● Разнородна структура на уличната мрежа - липса или ограничен брой на
алтернативни маршрути
● Значително разминаване между степента на моторизация и наличието на паркинг
площи
● Липса на добра интеграция между МГОТ и жп-транспорта
● Ограничен брой връзки между периферните градски зони,- зависимост от лични
автомобили дори и за кратки пътувания
● Значителен брой подлезни пресичания в ЦГЧ заради интензивния транзитен
трафик
Възможности
● Положителна обществена нагласа спрямо развитието на градска среда,
благоприятстваща активното придвижване
● Обществен интерес към преизползване на изоставени жп линии като велосипедни
трасета и пешеходни връзки
● Разбиране за ненужното развитие на градски магистрали, което би довело до
повече трафик, но и по-трудна пешеходна достъпност
● Младо и активно население (предпоставка за повече активно придвижване)
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● София е разположена на основен европейски транспортен коридор, важен за
Балканите и Турция
● Въвеждане на пазарен принцип при формирането на цената за улично паркиране

Заплахи
● Забавяне на изграждането на основните липсващи звена на ПУМ
● Продължаващо изграждане на тежка инфраструктура без да бъде съобразена с
пешеходците и велосипедистите
● Решаване на проблема със свързаността единствено със строителството на
подлези и надлези, които не са функционални, безопасни и достъпни за хората в
неравностойно положение, велосипедистите и бутащите детски колички
● Неглижиране на необходимостта от свързаност през инфраструктурата и
непредприемане на необходимите мерки
● Задълбочаващо се гетовизиране на определени територии
● Продължаващо увеличение на ползването на лични МПС поради липса на качествени
алтернативи
● Недостиг на човешки ресурс при подготовката и реализацията на
градоустройствени и инвестиционни проекти
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Подробен анализ е направен в приложение I.7.1.-Здравна инфраструктура и
заболеваемост.
Територията на град София е добре обслужена от обекти на здравната
инфраструктура, които осигуряват лекарска грижа за населението, болнично,
доболнично лечение и стоматологични практики.

места извън София – това са специализираните болници за продължително лечение и
рехабилитация в Бухово, Кремиковци, Панчарево и Банкя.
Територията на СО се обслужва само от един център за психично здраве, с капацитет от
45 легла. Болничната мрежа е разположена предимно в централните и южните територии
на София. Комплексът на Медицинска академия концентрира на едно място център за
диализа и осем специализирани болници за активно лечение (СБАЛ) - за белодробни
болести, акушерство и гинекология, детски болести, инфекциозни и паразитни болести,
както и една университетска многопрофилна болница за активно лечение,
„Александровска“. Части от града с население над 10 000 души, на чиято територия няма
болници, остават кварталите в северозападните части на град София – Обеля, Люлин,
Надежда, Орландовци, Хаджи Димитър, както и в източната част – Дружба 1, Дружба 2,
Христо Смирненски.
Столична община се обслужва от четири обекта на Спешна медицинска помощ.
Централният се намира на бул. Васил Левски № 129 и три филиала в град Банкя, град Нови
Искър и квартал Ботунец.
Легловият капацитет на болничните лечебни заведения в СО нараства през последните
10 години и към 2019 година е 10 661 легла. Близо 40% от тях се намират в частни
болници. Легловият капацитет на общинските болници е близо 1800 легла.
Осигуреността с болнични легла за СО е 820 легла на 100 000 души население, което е с
300 легла повече от средните стойности за Европейския съюз и със 100 повече от
средния брой легла на 100 000 души в страната - 715. За сравнение Дания и Швеция имат
250 легла за 100 000 население, а Великобритания 280. Въпреки, че в ситуация на пандемия,
в каквато се намираме в момента, това би осигурило по-голяма здравна инфраструктура,
в обичайна ситуация това е индикатор за проблеми със здравната система. Докладът на
Европейската комисия посочва високия брой болнични легла като фактор за влошен
здравен статус на населението, което има нужда от болнична помощ. Основната
критика е, че България не успява да извършва регулярна здравна профилактика на
населението си в ресора на доболничната помощ.
Лечебни заведения
по форма на
собственост

Общо за СО

Само за София

Само за другите
населени места в СО

брой

легла

брой

легла

брой

легла

Държавни

20

5015

19

4940

1

75

Общински

13

1781

10

1476

3

305

Частни

32

3865

30

3285

2

580

Източник: Софияплан, 2020
Към 2019 година на територията на СО функционират 65 лечебни заведения за болнична
помощ. От тях 59 се намират на територията на София, а останалите са в населени
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Общо

65

10,661

59

9701

6

960

Източник: НСИ
Диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) на територията на СО са 41 на брой.
Територии с население над 20 000 души, които нямат пешеходен достъп до ДКЦ в
рамките на 800 метра (което се равнява на 12 минути ходене пеш) са териториите на
кварталите Овча Купел, Дружба 1, Младост 1, Красна поляна част 1 и 2, Витоша ВЕЦСимеоново.
На територията на СО съществуват 2287 лекарски практики, които предоставят
доболнична консултация на населението. Една част от техните кабинети се намират в
сгради на болнични заведения или диагностично консултативни центрове (ДКЦ), а друга
се помещава в жилищни или офис сгради.
I.7.1.1. Осигуреност с медицински специалисти
Към края на 2019 г., по данни на НСИ, броят на лекарите в СО е 6801, от които 6701
практикуват на територията на град София. Лекарите по дентална медицина са 1885,
медицинските сестри са 6881, а санитарите близо 3000 души. Обслужеността на
населението от здравни специалисти е по-висока от средната за страната и
значително се подобрява за последните 10 години. За 2019 г. средно на един лекар се
падат 195 пациенти, докато в страната са 235 човека на един лекар. Денталните
специалисти се падат по един на 705 човека за територията на СО, което е с близо една
трета по-добро положение в сравнение със страната, където от един дентален лекар се
очаква да обслужва 992 потенциални пациента. Въпреки по-добрата осигуреност с
медицински персонал спрямо страната, и за СО са валидни проблемите, свързани с
човешкия ресурс в системата на здравеопазването. Доклад на Европейската комисия от
2019 г. за здравния профил на България очертава основните предизвикателства, които са
свързани с трайната тенденцията на застаряване на медицинския персонал в страната
и високите нива на миграция на квалифициран персонал, който търси по-добри условия за
практикуване на професията си извън границите на България. По данни на Националния
център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2018 г. 46% от лекарите в Столична
община са над 55-годишна възраст, като този дял за страната е още по-висок – 51 %.
I.7.1.2. Заболеваемост на населението
По данни на НЦОЗА за 2019 г. на територията на СО най-голям брой са
хоспитализираните случаи със сърдечно съдови заболявания, над 71 000 души. Най-голям
сред тях е делът на хората над 65-годишна възраст. Данните показват, че за СО се
падат 5393 хоспитализирани души на 100 000 население, което е със 700 повече от
средните нива на страната, където на 100 000 население хоспитализираните случаи са

малко над 4600. На следващо място в СО, с над 30 000 хиляди хоспитализирани случая, са
болестите на дихателната система. В сравнение с данните за страната, нивата на
хоспитализираните случаи в СО са с по-добри стойности. В СО на 100 000 население се
падат 2276 души, лежали в болнично заведение, докато съотношението за страната е
3285 лежащи на 100 000 население. От всички хоспитализирани в СО случаи висок е делът
на хоспитализираните деца на възраст от 0 до 17 години – с регистрирани над 8000
случая. Децата, заедно с населението над 65-годишна възраст, са най-уязвимата група
от респираторни заболявания. Към края на 2019 г. регистрираните заболявания от
заразни болести, които подлежат на задължително съобщаване за СО, са близо 18 000
случая, като в това число не се докладват състояния на грип и остри респираторни
заболявания. Общият брой на регистрираните към 2019 болни под наблюдение в
психиатричните клиники е малко над 10 000 пациента. За сравнение, съотношението на
регистрираните лица с психични заболявания в страната е 1681 души на 100 000
население, докато в София се падат 752 на 100 000 души.

Брой хоспитализирани случаи за 2019 г. на 100 000 души
Болести на нервната система

Болести на пикочо-половата система

Болести на дихателната система

Сърдечно-съдови заболявания

0

1000

Страната

2000

3000

4000

5000

6000

Столична община

Източник: НЦОЗА
Изследване за качеството на живот, проведено през 2019 г., посочва, че една пета от
населението на СО не е удовлетворено от здравословното си състояние. Най-високият
дял на хора, които са декларирали това, живеят на територията на кварталите Овча
Купел, Славия и Факултета. Населението, което е напълно удовлетворено от
здравословното си състояние, е концентрирано в централните градски части. По-ниска
е самооценката на здравословното състояние на хората над 60-годишна възраст, които
живеят в СО, като 40% от тях не са удовлетворени от състоянието на здравето си.
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Удовлетвореност от здравословното състояние
Зона 12-села Юг

и сол, имат определена роля за 33% от всички смъртни случаи през 2017 г., което е найвисокият дял в ЕС и надвишава почти двойно средната стойност за ЕС (18%).
Тютюнопушенето е допринесло за приблизително 21% от всички смъртни случаи, докато
около 5% се дължат на употребата на алкохол, а 4% — на ниската физическа активност.

Поведенчески фактори, които влияят върху причините за
смърт, 2017 г.

Зона 11-села Север
Зона 10-Дружба

Ниска физическа активност
Зона 9-Младост, Мусагеница, Студентски, Горубляне
Алкохол
Зона 8-Кръстова вада, Мал.долина, Ман.л-ди, Павлово
Тютюнопушене
Зона 7-Овча Купел, Славия,Факултета
Рискове, свързани с хранителния режим
Зона 6-Люлин, Обеля
0%
Зона 5-Надежда, Орландовци, Свобода

5%
ЕС

10%

15%

20%

25%

30%

35%

България

Зона 4-Левски, Суха река, Х.Димитър, Хр. Ботев

I.7.1.4. Здравно осигуряване и здравни разходи

Зона 3-Г.Милев, Яворов, Подуяне, Хр.Смирненски
Зона 2-Дианабад, Кр.село,Лозенец, Гоце Делчев
Зона 1-Кр.поляна, Зап.парк, Фондови, Разсадника
Зона 0-ЦГЧ

Напълно удовлетворен

Отчасти удовлетворен

Напълно неудовлетворен

Без отговор

Отчасти неудовлетворен

Източник: Изследване Качество на живот, Визия за София
I.7.1.3. Фактори, които влияят на здравето на населението
Според доклад на Европейската комисия (ЕК), основните рискови фактори за здравето на
населението в страната, респективно и в СО, са поведенчески навици и състоянието на
околната среда. За България, делът на умиранията, които са резултат от рискови
фактори на поведението, се оценяват на 51% от всички смъртни случаи в страната, за
сравнение този процент в ЕС е 39%. Рисковете, свързани с хранителния режим,
включително ниската консумация на плодове и зеленчуци и високата консумация на захар

Доклад на ЕК за състоянието на здравето в България посочва, че основните уязвими
групи са здравно неосигурените лица, които са изключени от системата на здравната
грижа. В тази група попадат и трайно безработни лица и лица без валидни лични
документи. Към юли 2020 г. по данни на НЗОК лицата в СО с нарушени
здравноосигурителни права, които са регистрирани в пациентските листи на
общопрактикуващите лекари, отчитащи се към здравноосигурителната каса са, 175 180
души. Това са цели 15% от населението на възраст над 18 г., което в случай на
необходимост от здравна грижа ще трябва само да поеме разходите си или да се лиши от
такава грижа.
Доклад на ЕК посочва, че в България разходите за здравеопазване на глава от населението
са в размер на 1311 евро и са четвъртите най-ниски в ЕС през 2017 г. И въпреки това в
България отделяме сравнително голяма част от доходите си за здравно обслужване –
между 8 и 10%, в сравнение със средно 3,9% за ЕС 24. Икономическите показатели на
лечебните заведения, цитирани от НЦОЗА, показват, че средният разход на пациент,
преминал през специализирана болница за активно лечение, е 1300 лв. Директните
плащания от пациентите в България през 2017 г. са най-високите в ЕС (46,6% в сравнение

24
Изследване на Европейският алианс за обществено здраве (EPHA) от 2020 г., проведено в 30 държави в Европа, сред които
и България.
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с 15,8% като средна стойност). Това е резултат основно от доплащанията за
лекарствени продукти и извънболнична помощ.

I.7.1.5. SWOT Анализ
Силни страни
● Добра териториална обслуженост с обекти на здравната инфраструктура от
болничната и доболничната медицинска помощ.
● Добра териториална обслуженост с обекти, свързани със здравето
на населението като аптеки, оптики и лаборатории.
● Висока осигуреност с медицински персонал, лекари и стоматолози на глава от
населението в СО.
● Добра осигуреност с болнични легла в здравните заведения.
Слаби страни
● Недостатъчно модернизирана материална база на ДКЦ и болници.
● Висока средна възраст на лекарския персонал.
● Висок дял на население с прекъснати здравноосигурителни права.
● Неравномерен достъп до здравна грижа и удовлетвореност от лекари в различни
части на територията на СО.
● Високи нива на заболеваемост на населението от сърдечно-съдови болести.
● Високи нива на регистрирани случаи на психически поведенчески разстройства.
● Високи стойности на поведенчески фактори, които влошават здравословното
състояние на населението – като ниска физическа култура, което води до
затлъстяване сред децата, некачествено хранене сред подрастващи и възрастни,
консумация на алкохол и тютюнопушене от ранна възраст.
● Висок дял на хоспитализирани случаи.
● Ниски нива на практики за профилактика на здравето на населението.
● Голям дял от кабинетите на лекарските практики се помещават в жилищни сгради,
което не осигурява оптимална инфраструктура, която да обслужва пациенти.
● Високи нива на допълнителни директни плащания извън системата на здравното
осигуряване.
● Високи нива на здравни разходи на населението като дял от общите им доходи .

● Следване на мерки, които се грижат и подобряват здравето на населението в
следствие влиянието на климатичните фактори, както следва в План за действие
за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) 2021 – 2030 г.
● Насърчаване на физическата активност на населението в синхрон със заложените
мерки в Стратегията на СО за развитие на физическото възпитание и спорта 2012
– 2020 г.
● Повишаване на достъпа до качествени здравни услуги на населението в рискови
групи.
● Насърчаване на превенция на заболяванията с повишаване на осведомеността на
гражданите.
● Насърчаване на здравната профилактика на населението.
Заплахи
● Продължаване на тенденцията за влошаване на качеството на въздуха
на територията на Столична община, което в дългосрочен план ще увеличи
заболеваемостта на населението.
● Влошаване или запазване на настоящите поведенчески навици на населението по
отношение на високия дял на тютюнопушене, лошите хранителни навици и
ниската физическа активност.
● Задълбочаване на епидемиологичната обстановка в резултат на повишаване на
регистрираните и хоспитализирани случаи с Covid-19, което би довело на колапс на
здравната система и възможността за обслужване на населението.
● Засилване на тенденцията за висок дял на медицински специалисти, в
трудоспособна възраст, които напускат страната.

Възможности
● Подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ), което в дългосрочен
план е най-добрата профилактика за здравето на населението на Столична
община. Документът, който ще регламентира това е „Програма за качеството на
атмосферния въздух на територията на СО за периода 2021 – 2026 г”.
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Подробен анализ е направен в приложение I.7.2.-Образователна инфраструктура.
Образователната инфраструктура (училища, ясли и детски градини, частни и публични)
на СО е разпределена относително равномерно на територията на София.
Недостатъчно обслужени с обекти на образователната инфраструктура остават
териториите в южната част на града, където през последните години се урбанизират
нови зони, предимно с жилищни функции – кварталите Манастирски ливади - Изток,
Кръстова Вада, Карпузица, Витоша-ВЕЦ Симеоново. В тези квартали няма изградени
общински учебни и детски заведения. В тях детската грижа се компенсира изцяло с
частни детски градини, които не предлагат достатъчен брой места за живеещите в
тези квартали деца. По-голямата част от имотите, отредени в ОУП и ПУП за такива
функции, са частна собственост и изискват СО да ги отчужди в срок, зависещ от
подробния устройствен план. Има нужда да бъде отделен административен и финансов
ресурс от страна на СО, за да бъде реализирана необходимата инфраструктура.
Извънучебната форма на образование е застъпена на територията на СО, като са
регистрирани над 210 езикови школи и близо 120 школи за рисуване, музика и танци.
Съществуването на тези места е предпоставка за създаване на необходимите
структури за учене през целия живот и продължаващо образование - политика, която е в
основата на всички стратегически документи в ресора на образованието.
Населени места в Столична община без образователна инфраструктура са: Мало Бучино,
Кубратово, Житен, Мировяне, Подгумер, Кътина, Балша, Локорско. Учениците от тези
територии се извозват с автобус до най-близкото училище.

Източник: Софияплан, 2020
I.7.2.1. Детски градини и яслени групи
Към 2019 г. на територията на СО са регистрирани 278 общински детски заведения,
които обхващат 44 372 деца на възраст между 3 и 6 години. В 193 от тях има яслени
групи, които осигуряват места за 8682 деца. Въпреки, че през последните 10 години
броят на детските градини и яслените групи нараства, към момента наличните места
не могат да задоволят нуждите на населението и остават деца, за които няма
осигурени места в общински яслени групи.
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През последните години СО полага усилия да намали броя на необхванатите деца, като
инвестира в изграждане на нови и разширяване на съществуващи детски градини. Друга
инициатива на СО за намаляване на негативите от недостатъчния брой детски
заведения е промяната на Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини,
която допуска възможността при определени условия детски заведения да се устройват
и предвиждат и в сгради, които имат и друго предназначение 25. Тази промяна има
положително намерение от гледна точка на разширяване на възможностите за достъп
на децата до детски заведения, но следва да се прилага единствено при липса на друга
алтернатива, тъй като качеството на средата по отношение на простор, открити
площи за игра навън сред богато озеленяване не трябва да отстъпват като приоритет
за обектите, предназначени за детска грижа.
Недостигът на места за децата в общинските детски градини се компенсира отчасти
от частни такива, като към началото на 2020 г. на територията на СО са регистрирани
78 частни детски градини, в които са разкрити места за 3463 деца.

Източник: НСИ
По данни на Информационната система за обслужване на детските заведения и
подготвителните групи в училищата, за учебната 2019/2020 г. най-голям брой чакащи за
прием деца има в яслена възраст – приблизително 6 600 деца на възраст от 1 до 3 години.
Недостигът на места за тези деца е най-чувствителен в районите Младост, Красно
село, Витоша, Триадица и Лозенец. Недостиг се отчита и за децата в първа и втора
градински групи, приблизително 2200 места, като най-голям е в районите Витоша,
Триадица, Лозенец, Младост и Красно село.
Недостиг на места в общински детски градини и ясли
година

ясли

първа група ДГ

втора група ДГ

трета група ДГ

2016

5249

28

55

0

2017

4200

50

0

0

2018

5255

0

83

0

Източник: СО Информационна система за обслужване на детските заведения

НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 90 от 2020 г.) (1) По изключение и при доказана необходимост с мотивирано решение на кмета на
общината се допуска на територията на съответната община или район/населено място проектирането и
25

Източник: СО Информационна система за обслужване на детските заведения

изграждането на детски градини, независимо от тяхната собственост, в част от новопроектирана сграда с друго
основно предназначение или при преустройство на част от съществуваща сграда с друго основно предназначение
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Данните на НСИ показват, че коефициентът за обхванатите деца в предучилищното
образование в България за учебната 2019/2020 година е 79%. Това означава, че една пета
от децата във възрастовата група за предучилищно образование не са обхванати в
образователна институция. За сравнение, средната стойност на обхванатите деца в
ЕС е 95%. Това буди силно притеснение, тъй като в дългосрочен план е предпоставка за
отпадане от образователната система, защото не всички деца влизат с равни умения в
нея.
На територията на СО нуждата от детска грижа се осъществява и в други неформални
форми, като родителски кооперативи или юридически лица, организирани като
образователни центрове. Към момента техният обхват не може да бъде оценен поради
липсата на централизирано събиране на такава информация.

Начинът на придвижването на учениците до сградата на училището е ключов
генератор на движение в градската среда. Въпреки, че уседналостта е фактор, който
влияе върху системата на прием на ученици в началната степен на образование, то все
още се наблюдава тенденция за предпочитание към едно или друго начално училище в
централните зони на града, което привлича ученици от територията на цяла СО. Немалка
част от децата в такава ситуация биват завеждани и вземани от училище с автомобил.
Това предизвиква не само допълнителен трафик в града, но и често създава хаос в
териториите в непосредствена близост до училищата, където често се налага да се
паркира безразборно или в нарушение.

Необхванати деца в детски градини
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Източник: НСИ
I.7.2.2. Училища
Към 2020 г. на територията на СО функционират 273 училища. От тях 175 са общински,
39 са държавни и 59 са частни. В СО има две средни училища за деца със специфични
потребности – Средно училище за ученици с нарушено зрение „Луи Браил“ в квартал
Надежда и Средно училище за ученици с увреден слух „Професор Дечо Денев“ в квартал
Манастирски ливади – Запад. Столична община осигурява също така подкрепящо
образование в 4 центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в Надежда, Илинден,
Лозенец и Княжево.
Общият брой на учениците за учебната 2019/2020 година е 136 852, като 7% (9454) от
тях се обучават в частни образователни институции.
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Един от основните проблеми, който стои пред образованието в СО, е броят на
учениците, които отпадат от образователната система. През последните 5 учебни
години от образователната система на основното образование (1-8 клас) в СО отпадат
средно по 680 ученика годишно. В национален мащаб средно 14 000 ученика напускат всяка
година системата на основното образование. Преждевременното напускане на училище
води до дългосрочно увеличаване на неравенствата сред населението. Децата в такава
ситуация са изправени пред по-висок риск от социално и икономическо изключване в
своето бъдеще. Повече информация за възможни инструменти за намаляване на този
риск е дадена в част I.7.3.-Мрежата от социални услуги и тяхното качество.

ОУ „Тодор Каблешков“ във Факултета и 67 ОУ „Васил Друмев“ в квартал Сердика.
Концентрация на училища, които са се представили слабо на външното оценяване, има на
територията на Коньовица, където се намират 57 Специализирано спортно училище, 113
СОУ Сава Филатеров и 147 ОУ „Йордан Радичков“.

Напуснали образователната система от 1 до 8 клас
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Източник: НСИ
I.7.2.3. Качество на образованието
Образователната система в СО все още създава предпоставки за неравенства в
достъпа до образование. Данните от регулярно провежданата програма за международно
оценяване на ученици (PISA) посочват големи разлики между резултатите на учениците в
различните училища и населени места. Тази тенденция се наблюдава и на територията
на град София, където има училища с традиционно по-висок успех на учениците като 91
Немска езикова гимназия „проф. Константин Гълъбов“, 164 гимназия с преподаване на
испански език „Мигел де Сервантес“, Първа английска езикова гимназия, 73 СУ с
преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“. В челните позиции на класацията за
успеха на учениците от зрелостните изпити са и частни училища като Американския
колеж, Първа частна Математическа гимназия. Средната оценка на матурите по
български език и литература (БЕЛ) за 2019 г. за страната е Добър 3.78, а за София e Добър
4.10.

Източник: МОН
I.7.2.4. Университети, научни и иновационни центрове

Резултатите от външното оценяване на учениците по БЕЛ след 7 клас за 2019 г.
показват, че най-нисък успех имат учениците от 103 ОУ „Васил Левски“ във Филиповци, 75

В София се намират 22 от всички 54 университета в страната. Между 2014 и 2019
година броят на обучаващите се студенти постоянно намалява, което е резултат и от
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демографската ситуация в страната. За учебната 2018 –2019 г. броят на записалите се
студенти в СО в квалификационна степен бакалавър и магистър е близо 95 000. По данни
на МОН, към 2019 г. над 38 000 се обучават в специалности в сферата на технологиите,
математиката, технически и инженерни науки. Коефициентът на записване на
населението в образователната система показва, че 42% от населението в страната,
което е на възраст между 18 и 23 години, влиза в системата на висшето образование.
Средно на година завършват 21 639 студента, но е висок и делът на студентите, които
отпадат по време на обучението си.

постиженията на фундаменталната наука. Ще бъде от полза както за самите
академични институции, така и за икономическата среда като цяло, ако се увеличи
взаимодействието между университетите и индустриите от високо приоритетните
сектори в столицата, особено в сферата на иновациите и развойната дейност.
Университетите могат да имат ключова роля в създаването на научен и иновационен
капацитет, върхови научни изследвания и иновации и развитие на цялостна иновационна
екосистема.
I.7.2.5. SWOT Анализ

Данни от доклад за образованието на ЕК сочат, че за 2018 г. 12,7% от студентите в
България на възраст между 18 и 24 години преждевременно напускат системата на
висшето образование. Този дял е с 2% по-висок от средното ниво в ЕС.
През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на завършилите
висше образование в чужбина, които се завръщат в страната. Все още липсва официална
статистика за техния брой, но по данни на Националния осигурителен институт
постоянно нараства броя на българите, които легализират дипломи за придобито в
чужбина висше образование.
В София функционират 63 научни центъра. Сред конкурентните предимства на града е
постоянно увеличаващия се брой на частните софтуерни академии, които към 2019 г. са
16 в града. В София се намира дружеството „София Тех Парк“. Това е място, което
подкрепя стартиращи бизнеси и развитието на иновативни продукти и услуги в три
основни области – технологии, науки за живота и зелена енергия. Целта му е да създава
партньорства с частни и публични клиенти, за да създава и управлява иновационна
образователна среда, която да развива знанието, свързано с информационните
технологии. На територията на „София Тех Парк“ се намират експериментариум,
инкубатор, лабораторен комплекс и форум за събития. Дружеството е изцяло държавна
собственост и се управлява от независимо сдружение, чиито членове са водещи
академични институции като Софийски университет, Технически университет – София,
Медицински университет – София.
За съжаление университетите в СО, но и в България като цяло, не играят ключова роля в
създаването и комерсиализацията на научни постижения и иновации. В момента се
наблюдава ниско ниво на комерсиализация на научноизследователската и развойна
дейност и неравнопоставен достъп до нови изследвания за различни по големина
стопански субекти. Има необходимост от подпомагане отварянето на информация за
научноизследователска и развойна дейност и спомагане комерсиализацията на

Силни страни
● Гъсто разположена мрежа от образователна инфраструктура на територията на
СО.
● Осигурено подкрепящо образование в специализирани образователни центрове.
● Концентрация на училища, които постигат високи резултати на зрелостните
изпити и на външно оценяване на МОН.
● Концентрация на висши учебни заведения и обекти на развойната и научна дейност,
което е предпоставка за развитие на научен живот и интеграцията му с различни
сектори в общината.
● Концентрация на школи по езици и изкуства, което е предпоставка за учене през
целия живот на различни възрастови групи население.
● Концентрация на частни субекти в сферата на образованието за различни групи
жители, което повишава възможността за партньорство и обмен на знания, както
и прави средата по-конкурентна.
Слаби страни
● Капацитетът на детските заведения – ясли и детски градини не е достатъчен, за
да обслужи нуждите на жителите на София-град и част от децата остават извън
системата на общинската детска грижа.
● Част от териториите, отредени за изграждане на образователна
инфраструктура в устройствените планове са частна собственост.
● Част от новоизграждащите се жилищни квартали остават без изградена
общинска образователна инфраструктура.
● Отпадане на част от учениците от образователната система, което е
предпоставка за бъдещи социални неравенства в СО.
● Трайна тенденция за образователни неравенства в училищната мрежа в град
София.
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Възможности
● Осигуряване на равен достъп до образование на всички лица в СО.
● Осигуряване на широка система от образователни услуги за учене през целия
живот.
● Развиване на конкурентна среда и услуги в сферата на висшето образование и
научната дейност.
● Развиване на взаимовръзката между академичния и научния сектор за изграждане на
иновации в разнообразни сектори от живота.
● Развиване на взаимовръзки между научни, академични дейности, местните
администрации и жителите на града с оглед на повишаване на образоваността на
населението към градската среда и възможностите за иновации.
Заплахи
● Прекомерно забавяне на отчуждителни процедури за терени, отредени за
обществено обслужване.
● Прекомерна компенсация на детски заведения от частния сектор.
● Липса на устойчиви политики, които да прилагат мерките, заложените в целите на
Националната стратегия за учене през целия живот по отношение осигуряването
на образователни услуги за всички възрасти на местно ниво.
● Трайна сегрегация на училища, в които учениците постигат ниски резултати при
външно оценяване на знанията им.
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Подробен анализ е направен в приложение I.7.3. - Мрежата от социални услуги.
Политиката за социално подпомагане в България е част от цялостната система за
социална защита и функционира като набор от програми и инструменти, чиято цел е да
подпомогне най-уязвимите групи на обществото. Тя обхваща два аспекта – социални
услуги и социални помощи.
I.7.3.1. Териториална обслуженост от социални услуги
Социалните услуги са дейности, които подпомагат лицата в нужда. Те се предоставят в
специализирани институции, в общността и чрез структурите на патронажната грижа.
Столична община (СО) се обслужва от 9 бюра за социални услуги, всяко едно от тях е
отговорно за населението на два или три столични района.
На територията на СО функционират:
•

8 дома за възрастни хора с общ капацитет от 1001 места за настаняване. Шест от
тях са разположени на територията на София-град, един в град Банкя и един в село
Подгумер

•

3 центъра за временно настаняване на лица над 18-годишна възраст, с общ
капацитет от 510 места

•

3 кризисни центъра за настаняване на деца и жени, жертви на насилие, с общ
капацитет от 30 места

•

2 центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в Захарна фабрика с общ
капацитет от 170 легла

•

14 дневни центъра, които предоставят услуги за пълнолетни лица, деца и младежи с
увреждания, с общ капацитет от 368 места

•

14 центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с общ капацитет от
670 места

•

7 центъра за обществена подкрепа с общ капацитет от 530 места и едно звено
„Майка и бебе“

•

4 центъра за работа с деца на улицата с общ капацитет от 115 места

•

25 центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет от 280 места

•

6 защитени жилища за лица с умствена изостаналост и психични разстройства с
общ капацитет от 48 места

•

3 преходни жилища с общ капацитет от 24 места

•

2 наблюдавани жилища с капацитет от 12 места

•

78 обекта, които предлагат услугата „Детска кухня“

•

10 социални трапезарии, които се обслужват от общинско предприятие „Социален
патронаж“ и предлагат храна по оперативна програма „Осигуряване на топъл
обяд“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

Общинско предприятие „Социален патронаж” e специализираната структура на СО,
която предоставя социални услуги в общността като приготвяне и доставка на храна,
медицинска рехабилитация, оказване на долекарска помощ, психосоциална интервенция и
социална работа на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в
неравностойно положение. Тази услуга се заплаща от лицата, които имат желание да я
ползват. Размерът на таксата е регулиран с общинска наредба. Най-широко
използваната социална услуга е „доставката на храна”. Около 1600 лица ползват
услугите на ОП “Социален патронаж”, като най-високият дял от тях живее в районите
Лозенец, Триадица, Средец, Красно село, Витоша и Нови Искър.

Източник: Софияплан, 2020

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 169

I.7.3.2. Социални помощи
Социалните помощи са финансов механизъм за достъп до националната система за
социално подпомагане, които се изчисляват на база на редица критерии – като личен
доход, доход на домакинството, възраст, семейно положение, здравословно състояние,
достъп до жилище, трудова и учебна заетост. Агенцията за социално подпомагане е
държавната структура, която разпределя средствата за социалните помощи.
Кварталите и населените места в СО, в които има по-висока от средната за СО
концентрация на население, което получава социални помощи, се намират в западните и
северните части на общината като: Филиповци, Горубляне, Сеславци, Ботунец,
Факултета, Орландовци – Малашевци, Надежда, Хаджи Димитър, Западен парк, Захарна
фабрика и Кремиковци.

I.7.3.3. Рискови групи население
Към момента не може да бъде направена оценка на размера на рисковите групи население
в СО, които имат реална нужда от социална помощ. В официалните регистри влизат
единствено случаите на хората, които търсят институционална подкрепа. Така
например според официално регистрираните за 2019 г. в Агенцията за социално
подпомагане са посочени само 8 случаи на нуждаещи се самотно живеещи възрастни хора.
Факторите, които влияят върху нуждата от социално подпомагане, са свързани найвече с последиците от застаряващото население на СО. Демографската ситуация
предполага планирането на повече социални услуги, насочени към възрастното население,
населението в пенсионна възраст, възрастното население с физически и психически
увреждания и самотно живеещите стари хора. Тези групи ще има все по-голяма нужда от
интензивна грижа. Затова социалните и здравните грижи на общинско ниво трябва да
бъдат обвързани в единна система, каквато е и посоката, определена на държавно ниво.
Друг фактор, който в бъдеще все повече ще влияе върху нуждата от социално
подпомагане, е увеличаващият се брой ученици, които отпадат от образователната
система. Много вероятно е това да доведе до по-трудно реализиране на тези младежи на
пазара на труда и съответно нужда от социална подкрепа за тях. Този проблем е важно да
се адресира освен с образователна подкрепа и в постоянно сътрудничество със социална
помощ и развитие на подкрепящи социални услуги, насочени към отпадащи от училище
деца и техните родители. Възможен подход за действие е изграждането на система от
образователни медиатори. Успешен е примерът на националната мрежа на здравните
медиатори, която служи като посредник между уязвимите малцинствени общности,
здравните и социалните служби.
I.7.3.4. Социални предприятия
Европейската комисия насърчава развитието на социалните предприятия и солидарната
икономика като възможен подход за сътрудничество между уязвимите групи население и
местния бизнес. През май 2019 г. е приет закон, с който в България се регулира
дейността на социалните предприятия. В СО има редица добри примери за съвместно
партньорство между бизнес, неправителствени организации и доставчици на социални
услуги, които ангажират хора в неравностойно положение в икономическа дейност.
Според регистъра на Министерството на труда и социалната политика официално
регистрираните социални предприятия на територията на СО са само 8 – те включват
такива като „Светът на Мария“ – които въвличат в трудова заетост хора в
неравностойно положение, но и такива, които предлагат подкрепяща роля за специфична
група хора, като фондация „Образователно равенство – Аутизъм“. Извън официалния

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 170

регистър остават дейности като „Благичка – Zero Waste” – първият ресторант с нулев
отпадък, който наема младежи в неравностойно положение, или къща за хляб „Надежко“,
която създава иновативен подход за рехабилитация на различни рискови групи хора чрез
месене на хляб. Не съществува статистика за точния брой социални предприятия в СО и
спектъра от извършваните от тях дейности.

Заплахи
•

Икономическа криза, която ще увеличи броя на нуждаещите се от социални помощи.

•

Увеличаване на броя на децата, които отпадат от образователната система.

•

Застаряване на населението.

I.7.3.5. SWOT Анализ
Силни страни
•

Развита система на социални помощи, които са финансовият механизъм за
социално подпомагане.

•

Изградена мрежа от социални услуги, насочени към основните рискови групи – деца
в риск, хора с увреждания, възрастни хора, бездомни и др.

•

Изградена специализирана структура в СО в лицето на ОП „Социален патронаж“,
която предоставя социални услуги в дома.

•

Действаща програма „Социални иновации“, която финансира проекти за социално
включване на уязвими групи хора.

•

Действаща социална услуга „Асистент за независим живот“, която насърчава
социалното включване на нуждаещи се.

•

Добро взаимодействие между СО и неправителствени и граждански организации,
които работят в полето на социалната закрила.

Слаби страни
•

Липса на услуги за палиативни грижи за възрастни хора, които да осигуряват грижа
и поддържащо лечение на възрастни хора в края на живота.

•

Липса на достатъчно кризисни центрове за временно настаняване на бездомни
хора.

•

Липса на достатъчно квалифициран персонал за грижа за хора с увреждания.

•

Действащата система за социално подпомагане на АСП не може да обхване найуязвимите групи хора, които живеят в най-голяма бедност – като бездомни хора,
хора с психични заболявания, хора с минимални пенсии.

Възможности
•

Развитие на социалното предприемачество и солидарната икономика като
възможен подход за сътрудничество между уязвимите групи население и местния
бизнес.

•

Участие в програми, подпомагани от Европейския социален фонд (ЕСФ). В момента
Министерство на труда и социалната политика разработва Програма за храни
и/или основно материално подпомагане.
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Подробен анализ е направен в приложение I.7.4. - Култура и културната инфраструктура.
I.7.4.1 Инфраструктура
Като столичен град София е мястото, в което всяко изкуство и област на изкуството
биват богато представени в институционален, творчески, образователен, бизнес и
активистки аспект. Общо на територията на Столична община са регистрирани над
1600 недвижими културни ценности (единични, групови и археологически), от които 811
се намират в централната градска част. От общия брой недвижими културни ценности
147 са с национално значение. Всички те са предпоставка за изграждане на недвусмислена
културна и визуална идентичност и международно разпознаване на столицата. Повече за
културното наследство виж в I.8.-Идентичност и културно наследство на Столичната
община.

I.7.4.2 Териториално разпределение и материална база
Едно от големите предизвикателства пред културната инфраструктура на СО е
свързано с това, че възможностите за активно включване в културния живот и
изразяване чрез артистични дейности не са равномерно разпределени между
различните социални групи в столицата, както и между различните квартали и населени
места в общината. Повечето от проявите се случват в центъра на града, което
затруднява достъпа до тях за живеещите в покрайнините и крайградските зони на
София. Дори в самия център се наблюдава съществен дисбаланс – основната културна
инфраструктура е концентрирана в югоизточната част на градския център. Частните
обекти, галерии и независими пространства успяват само донякъде да компенсират
тази централизация на културни институции.

В София се намират 22 учебни заведения по изкуства, от които 6 са с национално
значение. Представени са различни типове нива на културното предлагане,
националното, общинското и частното, в голямо разнообразие – творчески бизнеси,
културни оператори, свободни артисти и др. На територията на СО се намират 93
библиотеки, 53 театъра, опери и концертни зали, 46 музея, 59 изложбени зали и галерии,
27 културни центъра, 21 кинозали, 172 читалища и 124 неформални пространства,
приютяващи култура и изкуство.
Общинската културна инфраструктура включва 4 театъра, Софийска градска
художествена галерия с двата ѝ филиала, Столична библиотека с клоновете ѝ и 4
общински културни института. Съществуват и редица открити пространства за
култура – общо около 100, със и без сцени. Важна част е и държавната културна
инфраструктура, покриваща няколко различни направления - сценични изкуства, музейно
дело и галерии с техните филиали, съвременно изкуство и танцово и музикално - опера,
балет, филхармония.
София е и сериозен център в сферата на КТИ (културно-творчески индустрии), където
водещи области с над 90% концентрация по създаване на добавена стойност в
столицата са филмовата индустрия с 96,75% и софтуерът и видео игрите с 90,35% от
оборотите в тези области. За да може да се развият пълноценно тези тенденции е
необходима институционална, нормативна и административна подкрепа, както и
целенасочена политика, държавна и общинска.
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В последните години софийската културна сцена расте и се развива от гледна точка на
събития и културни организации. Успоредно с това трябва да се развива и
материалната база, за да може да обезпечи подобаващо нарастващите нужди от
съвременна материална база на по-бързо развиващите се културни организации и
артисти. Важна посока е и развитието на културни центрове в периферията на града.
Силен потенциал за това имат читалищата и техните бази, чиито капацитет за
създаване и предлагане на култура не се използва пълноценно. Докато общинските и
държавните културни институти са разположени предимно в центъра и компактната
част на град София, то читалищата са тези, които покриват територията на цялата
община. От софийските читалища 79 осигуряват достъп до компютър и интернет за
ползване от потребители, а 98 имат функционираща библиотека. Читалищата са найдобре разпределените по територията на СО културни обекти, достигащи до найголям брой население, във всички части на общината, като предлагат и богат набор от
занимания, както културни, така и образователни. Слабо звено в системата на
читалищата е остарялата материална база и оборудване, което е и една от пречките те
да станат притегателни и разпознаваеми културни центрове в своите територии.

Качеството на материалната база на общинската и държавна културна
инфраструктура, макар и след поредиците от поддържащи ремонти през изтичащия
програмен период, все още има нужда от внимание. Необходимо е не само обновяване на
сградния фонд, което е най-честата намеса през последните 7 години, но и на
обзавеждането и техническото оборудване.
I.7.4.3 Алтернативна сцена и фестивален живот
Общинските културни институти и читалищата покриват една относително
класическа форма на култура и културно предлагане, но според действащите
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стратегически документи за целите на развитието на културата в София са нужни и
усилия в посока развитие на съвременното изкуство. Според културните дейци,
опериращи в не-класическите, тоест в т.нар. алтернативни форми на изкуство,
съществуващите пространства не са достатъчно като брой, капацитет и технически
параметри за целите на тяхната дейност. В София има многообразна алтернативна
сцена, която се поддържа основно от собствените усилия на творците, тяхната
публика и частно финансиране, най-често извън културните институции и
традиционните културни пространства. Годишно около 17% от финансовия ресурс на
общинските фондове и програми бива насочен към т.нар. „свободна сцена“. Обикновено
местните финансиращи програми покриват само част от нужните разходи на
проектите, а останалите средства се набират през подкрепата на частни лица, фирми и
други фондове. Силен потенциал за разширяване на публиките, както жанрово, така и
териториално, представляват свободните артисти, които могат да „занесат”
културата до всяка част на града. Столичните финансови програми за култура (Култура
и Културен календар) в последните години работят в посока на насърчаване на
културното предлагане в периферните райони. Артистите и културните оператори все
още не разпознават напълно тази насока поради увеличаването на финансовите разходи
и усилията да ангажират публиките си извън градски център. Затова, за да може една
такава система да работи добре, са нужни дългосрочно партньорство и интегрирана
политика за отваряне на общинските пространства, включително читалищата в
кварталите, към по-гъвкави форми на партньорство със свободната сцена.
Фестивалите заемат сериозен дял от съвременния културен живот на града и този дял
расте постоянно. Те са една добра алтернатива за развитие на културата във всички
части на града. Неформалната структура и възможността да се адаптират лесно към
разнообразни пространства, отворени и затворени, ги прави особено атрактивен
инструмент, като и създава много добра платформа за обживяване на пространства,
развитие на специфична култура, пространство и платформа за млади артисти и
възможност за привличане на нови публики. Фестивалът се явява като една успешна
форма за културно предлагане в по-масов формат и бързо и лесно набира популярност.
Културните политики на СО създават добра предпоставка за развитие на подобни
събития и данните от последните години показват силен ръст и разпознаваемост на
похвата сред жителите на града.
Индустриалното наследство е друг вид инфраструктура, която има потенциала да
предостави както по-голямо разнообразие на културна инфраструктура, така и нейното
по-добро териториално разпределение. В стратегическите документи на СО се
идентифицира нуждата от обследване на възможностите за оползотворяване и на

индустриалното наследство на града с аргумента, че то може да бъде ключово за
създаването на култура и културни продукти, насочени към различни публики и в
близост до различни социални и икономически групи. Добър, но засега единствен успешен
съвременен пример в тази посока, е процесът и проектът „Топлоцентрала“.
I.7.4.4 Публики
Изследванията и данните за посещаемост на културните събития на общинските
културни институти и читалищата показват, че в София през последните години се
наблюдава нарастване на броя на публиките. Посещаемостта на Столична библиотека,
например е нараснала почти двойно само за 4 години - от 298 746 посетители през 2015 г.
до 530 216, регистрирани за 2019 година. Тази положителна тенденция би била още поуспешна, ако политиките в тази посока са по-цялостни и правят връзка с повече
жанрове. Тук ясно се откроява положителната роля на фестивалите, в случая с
библиотеките това са литературните фестивали, както и възможностите за онлайн
реклама и разширяване на партньорската мрежа на институтите и др. Все още обаче
липсват достатъчно активни, взаимообвързани и последователни политики, които да
привличат нови публики, включително и чрез образователни програми и използване на
нови технологии. Следва да се изградят механизми, с които да се повиши интересът и
нуждата на хората от култура и постепенно да се разширява полето им на интерес, за да
се развиват публики.
I.7.4.5 Културни политики
Стратегическите документи в сферата регистрират и липса на изградена среда, която
да стимулира по-висока синергия между институциите и секторите, обмяна на опит и
съвместно решаване на проблеми. Участията в консултативни съвети и работни групи
все още имат нужда от развитие и яснота за условията за включване, както и за
отговорниците на всяка страна.
Обвързаността на стратегическите документи в културата на различните нива, сфери
и индустрии е пример за интегрираност на политиките, приемственост и пълнота.
Практиката би могла да послужи за пример към други сектори. В същото време
създаването на адекватни политики за култура, а и навременното им прилагане,
директно се свързват с необходимостта от системен мониторинг и периодични
изследвания в различните сфери на културата. Към настоящия момент все още няма
единна система за събиране и публикуване на данни за културата и културното
предлагане и потребление. Липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база
данни от изследвания и данни за развитието на културните политики в града,
мониторинг на въздействието от тези политики и състоянието на културния сектор
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като цяло. Това затруднява създаването и обосновката на конкретни политики, целящи
да развият сектора в различните му сфери.

● Започнала политика за изграждане на междуведомствени партньорства.
Нарастващ брой консултативни съвети и включени заинтересовани страни.
Нарастващ брой международни партньорства

I.7.4.6 SWOT анализ
Силни страни
● В София се намира най-голямата концентрация на културни институти и обекти
на културата (държавни, регионални, общински и частни), както и на артисти,
културни оператори, независими артисти
● Най-голяма концентрация на културни и творчески индустрии, което прави София
национален център на културните и творчески индустрии
● Културата в СО е един от добре и систематично развиваните сектори в
управлението. Силно стратегическо планиране и активен управленски екип
● Наличие на многообразната алтернативна сцена. Богата и активна мрежа на
съвременното изкуство - артисти и места
● Културните институти притежават богат сграден фонд
● Наличие на богат набор от индустриални сгради, които могат да бъдат
превърнати в интерактивни пространства за култура
● Читалищата са най-добре разпределените по територия културни обекти на СО,
които предлагат и богат набор от занимания, както културни, така и
образователни. Силен потенциал за привличане на публика
● Читалищата са радетели и пазители на нематериалното културно наследство на
града и основни негови разпространители чрез празниците и ритуалите, които
организират
● Ръст на броя посетители на културни събития и организирани събития за
последните години
● Частните и независими културни пространства и галериите покриват територии
извън зоната на концентрация на публичните културни пространства, с което
разширяват покритието
● Силен потенциал за разширяване на публиките представляват свободните
артисти, които могат да “занесат” културата до всяка част на града
● Идентифицирана необходимост и предприети дейности по картиране на
културната инфраструктура, нейното актуално състояние и възможности
● Постепенен растеж на сумите, отделяни за култура, от двата финансови
инструмента на СО – Културен календар и Столична програма “Култура “
● В контекста на COVID-19 СО развива финансова програма за подкрепа на
организациите по време на пандемия за развитие на дигитално съдържание „Солидарност в културата” - успешна практика, която подпомага
стабилизирането на сектора

Слаби стани
● Затруднения при поддържане на материалната база на тази богата мрежа от
културни обекти и институти
● Преобладаващо лошо състояние на материалната база на културните институти
- държавни и общински
● Секторът на културно-творческите индустрии се определя все още като рисков
за инвестиции - трудно предвидим, с трудни за оценка активи
● Ниска обвързаност на стратегическата рамка с другите сектори
● Възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и
изразяване чрез артистични дейности, не са равномерно разпределени между
различните социални групи в столицата, както и между различните райони на града
● Алтернативната сцена се случва със собствените усилия на гражданите, найчесто извън културните институции и традиционните културни пространства
● София не присъства в международните индекси на иновативните и креативните
градове
● София няма достатъчно разпознаваеми международни културни събития
● Недостатъчно добре се използват индустриалните сгради, наследени от
миналото
● Капацитета на обществените пространства за предлагане на културни продукти
и услуги не се използва пълноценно. Това в най-висока степен важи за читалищата
● Материалната база на читалищата е също в тежко състояние, особено по
отношение на оборудването и съвременните стандарти, определящи културните
места като атрактивни
● Достъпът до културни събития все още е ограничен, особено за хората живеещи в
по-периферни райони. Културата е концентрирана в центъра и близките до
центъра квартали.
● Обществата на артистите и културните оператори, както и публиките на
съвременното изкуство са все още относително затворени
● Публиките извън центъра и близките квартали на града изпитват по-слаба нужда
от култура и културни продукти
● Липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база данни от изследвания и
данни за развитието на културните политики в града, мониторинг на
въздействието от тези политики, състоянието на културния сектор
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● Картирането на културната инфраструктура не се извършва системно и
цялостно
● Изследванията, които засягат сектора на културата, са частични и обикновено
обхващат малка част от целия сектор, за това и изводите от тях остават
валидни само и единствено за същия фрагмент
● Липсата на средства и осъзнаване на важността от териториални изследвания на
общинско ниво в сферата на културата затрудняват изключително много
създаването и обосновката на конкретни политики, целящи да развият сектора в
различните му сфери
● Много малко средства се отделят за популяризиране на българската и софийската
култура извън страната
● Финансирането на годишна база не дава възможност за развитие на дългосрочни
проекти. Това, плюс ограничените средства за проект, не дават възможност за
устойчиво развитие на утвърдени културни събития и тяхното по-добро
позициониране на международно ниво
● Културните проекти се финансират частично, което създава проблем с
изпълнението им в последствие
● Все още междуинституционалната и междусекторна комуникация не дават
възможност за изграждане на трайни, ефективни и ефикасни партньорства
● Партньорските отношения между администрация и организациите се
регламентират различно, в зависимост от инициативата, и обикновено са в
рамките на финансова година
● Участията в консултативни съвети и работни групи все още имат нужда от
развитие и яснота на условията за включване и отговорниците на всяка страна
● София не използва пълния си капацитет за установяване на устойчиви и работещи
международни партньорства

● Нарастващата активност на артистите в сферата на културата и
възможностите им за достъпване на голям брой от действащи международни
мрежи, които все по-успешно успяват да реализират съвместни събития
● Приетата Визия за София 2050 предполага целенасочена работа в посока
развитието на културата и координиране на усилия в тази насока
● Нарастващите възможности на София като град да участва в международни мрежи
за култура
Заплахи
● Несинхронизирани политики, които могат да възпрепятстват възможностите за
усвояване на сумите, насочени към сферата на културата
● Неразпознаване на важността за обществото и сектора на КТИ от управляващи и
население
● Политическите настроения към определени държави могат да затруднят усилията
за налагането на космополитния облик на София
● Последствията от пандемията могат директно да застрашат целия културен
сектор.

Възможности
● Извеждането на инвестициите в култура и културна инфраструктура като
приоритет в новия програмен период
● Повишаващото се внимание и значение на КТИ за развитието на обществата е
добра възможност за тяхното развитие и увеличаването на въздействието им
● Множеството международни стимули за културен обмен и засилен интерес към
иновациите в културата стимулират развитието на космополитния град
● Идващото финансиране по линия на ЕС, което е насочено към инициативи, водени
от граждани и за граждани (в сферата на културата и създаването на общности) е
добра възможност за развитие на читалищната дейност, нейната база и мрежа

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 177

Подробен анализ е направен в приложение I.8. - Идентичност и културно наследство на
Столичната община.
Културното наследство днес вече съвсем не се разглежда като изолирана система от
обекти и практики, съществуваща успоредно на съвременния град, единствено с цел да
съхрани историческата памет. Определението за културно наследство включва не само
обекти и дейности, предаващи за поколенията историята за предходни периоди и
постижения. Времевият хоризонт се приближава, качествено се оценяват социалните и
културни практики и ценности, връзката на човека с природата и природните
богатства, ландшафти - резултат на дълговечни взаимодействия на човека с околната
среда, публичните пространства и градини, моделите на използване на земята и
пространствената организация, възприятия и визуални връзки, както и много други
елементи от градската структура и култура на обитаване. В този контекст се
разпознава и големият потенциал на културното наследство да свързва общности и да
развива устойчиво средата, да е носител на знание и ресурс за просперитет и
съхранение на ценности, да осигурява връзката между региони и култури.
По отношение на документална рамка и стратегическа основа културното наследство е
обхванато на всички нива – от национално до локално. Идентифицирани и проследени от
държавно до общинско ниво са ключови аспекти по отношение на опазването на
културното наследство, съпътстващата инфраструктура и необходимия технически и
експертен капацитет.

сектор. Това показва, че СО все още не реализира възможностите, които културното
наследство дава във сфери като укрепване на общности и социално сближаване,
икономически дейности от разнообразен характер, устойчиво планиране,
екологосъобразност и адаптивно преизползване, макар и по същество те да са заложени
в стратегическата рамка.
I.8.1.

Недвижими културни ценности

Недвижимите културни ценности (НКЦ), като една от най-големите и ясно откроими
части на културното наследство, както и най-разпознаваеми за обществото, са тези за
които може да се предостави относително ясна и всеобхватна метрична информация.
Общо на територията на СО са регистрирани над 1600 НКЦ (единични, групови и
археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 147 (част от
които паметници) са с национално значение. Всяка група има своите специфики по
отношение на териториална концентрация, характеристики на отделните обекти и
идентифицирани силни и слаби страни. Многообразието на отделните ценности по вид,
тип, обхват и характеристики задава широкия спектър на възможности за опазване,
поддържане и развитие на системата от обекти като интегрирана част от
населените места и крайградските територии.

Все още не може да се каже, че се забелязва значителен напредък по заложените цели или
изпълнението на проекти в сферата. Не се отделят необходимите бюджетни средства
и не се използват възможностите на външни източници на финансиране за сектора на
културното наследство, което важи както на национално, така и на местно ниво. Това е
така както за поддръжката и грижата за обекти - недвижими културни ценности, така и
за големия набор от възможности за интегриране на широкото разбиране за културно
наследство в градския живот.
В голяма степен културното наследство се възприема основно като ресурс за
туристическо развитие, или поне това е посоката, в която са и най-голяма част от
реализираните дейности и проекти в Столична община (СО). От страна на публичния
сектор няма особена динамика и видимост в инициирането на проекти за дигитализация,
популяризация, образование, включване на гражданите в процеса по вземане на решения и
партньорства в посока по-устойчиво, интегрирано и познато културно наследство.
Малкото примери за такива инициативи са основно от неправителствения или частния
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загуби безвъзвратно и много от образците на своята архитектура. Личните интереси,
инвестиционния натиск и фрагментираното разглеждане на обектите без отчитане на
ефектите върху средата доведоха до необратими изменения. Това налага все по-ясно
необходимостта от детайлна и специфична за СО единна и устойчива стратегия за
опазването и адаптацията на културното наследство в съвременните условия.
Положителен пример за подпомагане устойчивото съхранение на ценностите е
стартиралата през 2019 г. общинска програма „Културно наследство“, насочена към
собствениците на сгради културна ценност. Програмата осигурява финансиране за
извършване на необходимите дейности по подготовката и администрирането на
проектната документация за опазването, реставрацията, консервацията и
социализацията им, която следва да продължи да действа и постепенно да разширява
обхвата си.
Друга сфера, която се нуждае от внимание, е включването на граждани, НПО,
академичната и професионална общност в процеса на взимане на решения. Това
предполага използване на научния капацитет на академичната общност, консултиране на
планове и програми с гражданите, провеждане на активен диалог със собствениците и
стопаните на обектите на ценност и пр., което е гарант за по-устойчиво и припознато
наследство.
Една от темите, поставени нееднократно и в други стратегически документи, е
липсата на разпознати като недвижима културна ценност обекти от периода след 1944
г. Софияплан, в сътрудничество с Центъра за научни изследвания (ЦНИП) при
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Българския
национален комитет (БНК) към Международния съвет за паметниците на културата и
забележителните места (ИКОМОС), е предприело първи стъпки в посока
идентифициране и оценка на такива, които притежават потенциал за признаване за
ценност.
Наред с голямото богатство в Столична община на НКЦ все още налице е
недостатъчната публичност и информация за отделните обекти и групи. Достъпът до
изчерпателна информация както по отношение на ценностните характеристики и
обхвата на обектите, така и за конкретните режими на тяхното опазване, е силно
ограничен заради липсата на дигитализиран публичен архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство (НИНКН). От съществено значение е и необходимостта
от надграждане на информацията за отделните обекти с данни за текущото им
състояние и съответната актуализация на категорията или статута им. През
последните години, наред с примери на качествена и отговорна реставрация, София

I.8.2. Културни маршрути
Все още не е разпознат в достатъчна степен потенциалът на културния маршрут като
средство за популяризация на културни ценности – материални и нематериални и
природни – за обмен на опит, знание и работа в мрежа. Освен потенциала за религиозен
туризъм, свързан с културния маршрут на софийската „Света гора“, София е включена и
в няколко европейски маршрута. Пример за това са проекта АТРИУМ (Архитектура на
тоталитарните режими от XX век в градското управление), по който с международните
партньори от другите градове си сътрудничат НИНКН, МК и община Димитровград. В
него София участва със знаковите обекти на Ларгото, НДК, Паметника на съветската
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армия, Резиденция Бояна и монумента “Знаме на мира”. В ERIH, най-голямата
информационна мрежа за обекти на индустриалното наследство, се включват
Националният политехнически музей и Музеят на миньорството в Перник, който попада
в зоната на активно влияние на Столична община. В действащия Общ устройствен план
(ОУП) са идентифицирани производствени и складови обекти с културно-историческо
значение и потенциал за обновяване, както и територии, предвидени за рекултивация в
контекста на богатото културно наследство на средата, в която се намират.
Качествата на част от тези терени вече са изгубени, тъй като сградите в тях са
разрушени, а понякога и самите терени вече са заети с нови функции. За много други
обаче подхода и възможностите за обновяване, предвидени в ОУП, остават валидни.

През СО преминават и няколко културни коридора – Диагоналният път, Западният
трансбалкански път и Културният коридор София-Охрид. Тези вектори на културен
обмен и напластяване на знания, умения и ценности през вековете са предпоставка за
богатото материално и нематериално културно наследство на територията на
общината, но съвременното развитие на техния потенциал тепърва предстои.
I.8.3. Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство за територията на СО и агломерационния ареал
е представено чрез световно признатите фолклорни образци на Бистришките баби
(архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука), народния празник „Сурва/

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 181

Сурова“, както и добрата практика за опазване на нематериалното културно
наследство – Народното читалище – с практически опит в опазването и
съхраняването на нематериалното културно наследство.
Гъстата и равномерно разпределена мрежа на 172-те читалища в общината предава
традиции и култура, но и развива съвременни дейности в различни направления като
музикални, танцови или фолклорни състави, школи и образователни курсове. Организират
се празници, фестивали, изложби, работи се с различни групи от общността. Особено вън
от пределите на компактния град, читалището се явява единствения общностен и
културен, образователен и развлекателен център за населеното място. Това важи
особено за хората, които нямат финансовата възможност за пътуване, освен с градски
транспорт, или тези, които нямат достатъчно технологични умения или инструменти,
за да използват интернет пълноценно.
В широкия контекст на разглеждане на културното наследство, съвременният бит и
култура, общественият и общностен живот се разглеждат в разнообразни изследвания
на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, Философския
факултет на СУ “Климент Охридски”, катедра “История и теория на културата”, както и
в редица специфични изследвания, които правят прочит на локални характеристики и
особености за различни групи от населението и територията на Столична община.

I.8.4. Природни богатства
Столична община е богата на обекти от Националната екологична мрежа. На
територията ѝ има 13 защитени територии и 7 защитени зони по директивите за
птиците и местообитанията. В населените места са налични и 78 вековни или
забележителни дървета, които се явяват носители на памет и култура, но често не са
добре означени или поддържани като ценни от и за гражданите и гостите на града. Този
широк спектър от обекти с различна категория и характеристики е ценен природен,
културен и изследователски ресурс, който заслужава внимание и защита. Необходима е
по-широка и активна комуникация на природните богатства, ползите и спецификите на
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•
•

Липса на подробна и актуална публична информация за обектите недвижима
културна ценност, режимите им на опазване и политики за развитие.
Обекти НКЦ в тежко общо физическо състояние, загуба на ценностни
характеристики независимо от собствеността на обектите, безвъзвратно
загубени обекти НКЦ.

Заплахи
•

Неразпознаване на ценността на културното наследство, като и потенциалът му
за икономически просперитет, устойчиво развитие и сплотяване на общности.

•

Липса на активно участие в международни и местни проекти за обмяна на опит и
споделени маршрути.

•

Липса на активна публична комуникация на наследството – културно/ природно/
нематериално.

•

Динамичен строителен период и инвестиционен натиск в зоните с концентрация
на културни и природни ценности.

•

Непълноценно използван потенциал за взаимодействие между институции и
неправителствен сектор, както и вътрешноинстуционално.

•

Мудна трансформация и осъвременяване на системата за управление и защита на
ценности.

•

Неразпозната ценност на културното наследство, както и потенциалът му за
икономически просперитет, устойчиво развитие и сплотяване на общности.

•

Преориентиране на бюджетни и програмни средства към други ресори.

•

Ненавременни действия по опазване на културни и природни богатства, водещи да
загубата им.

•

Липса на осъзнаване на споделената отговорност за опазване и развитие на

•

Липса на достатъчно положителни примери за грижовно и устойчиво поддържане
на обектите НКЦ публична собственост, като образец за добър личен пример.

•

Неясни правила и принципи за опазване на недвижимите културни ценности и
съгласувателен процес, който отнема много време и не винаги успява да охрани
публичния интерес. Липса на съгласуваност в действията.

•

Неразбиране на споделената отговорност за опазване и развитие на системата на
културното наследство.

•

Недооценено значение на публичните пространства като измерител за
качеството на живот.

•

Липса на инструменти за осмисляне и съобразяване със системата НКЦ в ОУП.

системата на културното наследство.
•

Липса на синхронизирани политики в различни полета по отношение опазването и
развитието на системата от културни ценности (недвижими, нематериални,
природни).

Възможности
•

Включване на София в мрежите на съществуващи културни маршрути или
идентифициране на нови такива.

•

Стратегическото местоположение на София дава възможност за добър регионален
и международен диалог в сферата на културното и природно наследство.

•

Актуалния прочит на системата на ценности (културни и природни) разширява
възможностите за интегрирани действия с цел опазване и развиване.

•

Фокусирани програми и проекти с финансиране в сферата на културното и
природно наследство.

•

Добро туристическо местоположение и съпътстваща инфраструктура.

•

Активни граждански, професионални и академични групи с грижа и интерес към
културното и природно наследство.

•

Концентрация на икономически, административен и научен капацитет в
столицата.
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Основната цел на процеса на управление на отпадъците на Столична община (СО) е да
допринесе за устойчивото развитие на общината и да предотврати, намали или

ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и
околната среда. Дейностите по управление на отпадъците се осъществява чрез
инфраструктура, която поетапно се развива, за да отговаря на актуалните законови
изисквания и да допринася за постигането на съответните количествени цели по
отпадъчни потоци. Общината е осигурила съдове и техника за извозване на смесени
битови отпадъци, която обслужва 100% от населението на СО, както и
необходимите съдове и техника за събиране и извозване на разделно събирани
хранителни и кухненски отпадъци, както и на зелените отпадъци от обществените
паркове и градини.

електронно оборудване, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и
акумулатори, отпадъчни масла и нефтопродукти, текстил се управляват въз основа на
договорни отношения и сътрудничество с организации за оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, които осигуряват необходимата инфраструктура за
разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване или в краен случай
обезвреждане на посочените отпадъци. Площадките, на които са ситуирани
инсталациите за третиране на отпадъците на СО, отговарят на нормативните
изисквания, като операторите имат съответните комплексни разрешителни за
извършване на този вид специфична дейност. Цялостната дейност на СО при изграждане
на системата за управление на отпадъците, в това число и на разделно събираните
такива, е съобразена с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, изменена
с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета, както и новия пакет
„Кръгова икономика“ вземайки предвид общите принципи за опазване на околната среда
като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа
целесъобразност, ефективно използване на ресурсите, както и въздействието върху
човешкото здраве, икономиката и обществото. Друг важен аспект в тази насока е и
разбирането на СО за важността и необходимостта на прилагането на все повече
възможности насочени към разумното използване на природните богатства и ресурсите
в контекста на устойчивото развитие за трансформирането на линейната икономика на
територията на общината в кръгова, и въвеждане на ниско въглеродни,
ресурсоефективни и безотпадни технологии. Тези нови аспекти на дейностите и
мерките при управление на различни потоци отпадъци намират своето отражение както
в стратегическите документи разработвани и изпълнявани от страна на СО –

*Предстоящо изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия чрез
оползотворяване на RDF гориво в Топлофикация София

настоящата Програма за управление на отпадъците за период 2015-2020 г. с удължено
действия и за 2021 г, както и в новата, в процес на изготвяне Програма за управление

на отпадъците за период 2021-2028 г. Първите стъпки предприети в тази насока от
Схема на съществуващата система за третиране на смесените битови отпадъци в
Столична община. В по-тъмните клетки с удебелен шрифт са отбелязани инсталациите
и съоръженията предстоящи за изграждане и вече изградени от страна на общината,
поддържани в експлоатация от общински предприятия.

СО е въвела системи за разделно събиране, транспортиране и предварително
третиране и подготовка за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от
опаковки (хартия, пластмаса, метал и стъкло), излезли от употреба моторни
превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори,
отпадъчни масла и нефтопродукти, текстил. Специфичните потоци отпадъци от
излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и

страна на СО са стартираните процедура по проектиране и изграждане на Център за
биомаса с инсталация за производство на дървесни „пелети” за нуждите на общински
обекти, за функционирането на която като входяща суровина са предвидени
недопустимите за влагане в инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, а
именно стволове на дървета с диаметър над 22 см., както и процедура за предпроектно
проучаване за изграждане на Завод за преработка на едрогабаритни и строителни
отпадъци на депо „Враждебна“, като така бъде потърсена възможност за тяхната пълна
повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване чрез прилагане на базовите
принципи за ресурна ефективност, ключови за прехода към кръгова икономика.

Въвеждайки системите за разделно събиране на предходно описаните 13 потока
разделно събирани отпадъчни продукти в тясно сътрудничество с частни фирми
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и организации за оползотворяване на отделните видове масово разпространени
отпадъци, СО работи в насока за недопускане смесването им с потока на общия
смесен битов отпадък и предотвратяване на последващото обезвреждане чрез
депониране на същите, затвърждава усилията си за реализация на пакета от
действия в насока кръгова икономика и подобрена ресурсна политика, като дава
основа за т.нар. индустриална симбиоза между бизнес, общество и местна власт.
Индустриалната симбиоза насърчава засилената устойчивост и ресурсната
ефективност чрез стимулиране на иновации при повторната употреба на отпадъчните
материали, било то с произход от домакинствата, но и такива с произход от
промишлеността (производствени отпадъци). По този начин се способства
използването на отпадъците или страничните продукти от една индустрия, които се
явяват входящи суровини/ материали за друга индустрия, като по този начин се затваря
материалната верига на промишлените системи, минимизират се количествата крайни
отпадъци от производствата и се намалява значително потреблението на първични

ефективност чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за
пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.
Основен елемент в стратегията на СО за плавен преход от линейна към кръгова
икономика и прилагането на принципите на същата при управлението на отпадъците на
общинско ниво е изграждането и функционирането на първата в България

„Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци“,
която има следните основни компоненти:
•

наименование Инсталация за биологично третиране – Хан Богров. Тези съоръжения
са с достатъчен капацитет и включват: инсталацията за аеробно третиране на
зелени отпадъци с капацитет 24 000 т/год. и инсталация за анаеробно третиране
на разделно събрани биоотпадъци (хранителни и кухненски отпадъци) с капацитет
20 000 т/год. Като краен продукт от работата на двете инсталации се
произвежда висококачествен компост, сертифициран за ползване за домашни
нужди и в земеделието, както и електрическа и топлинна енергия – получени след
оползотворяване на метана, генериран в процеса на анаеробното разграждане на
биоотпадъци. Произведената електроенергия се подава към
електроразпределителната мрежа, а получената топлинна енергия се използва за

суровини. Крайната цел на всичко това е получаването/производството на нови

материали или крайно продукти с необходимото качество, в случая на СО пелети
от дървесен материал, компост, РДФ- гориво, рециклирани фракции бетон,
желязо и стъкло, както и гранулат от автомобилни гуми, които да получат своята
реализация при изпълнение на всички конкурентни условия на пазара. Така с общи усилия е
възможно преодоляването на съществуващите технически бариери чрез
инициативността на СО и частните партньори, които инвестират в иновации,
изследвания и развитие, за да бъдат създадени нови процеси и продукти, които могат да
бъдат реализирани и продадени във веригата от доставки на пазара. В помощ на този нов
подход при управлението на отпадъците са и икономическите инструменти за подкрепа
на моделите на кръгова икономика в България, а именно Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма „Околна среда 20042020 г.“.
ОПИК е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за
българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода
2014-2020 г. и е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на
предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред
българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят комплексно да
допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на
българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието.
Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството,
капацитета за растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсната

Съоръжения за оползотворяване на биоразградими отпадъци с общо

технологични нужди, както и от различни консуматори на територията на
площадка Хан Богров. На част от домакинствата в СО са предоставени и над 8000
комплекта домашни компостери, в т.ч. бъркалка и активатор, всеки с капацитет
около 1100 кг/компостен цикъл.
•

Завод за механично-биологично третиране на смесени битови отпадъци и
производство на гориво от отпадъци, т.нар. RDF, разположен на площадка
Садината, село Яна. Предвижда се енергийното оползотворяване на произведеното
в тази инсталация RDF гориво да се извършва в Инсталация за комбинирано
производство на енергия (топлинна и електрическа), която предстои да бъде
изградена и оперирана на площадка на „Топлофикация София“ ЕАД. Предвижданията
са, че инсталацията ще бъде с капацитет за оползотворяване на 180 000 т/год. и
ще може да предоставя за ползване топлинна енергия за 40 000 домакинства и ел.
енергия за 30 000 домакинства.

•

Инсталацията за биологично третиране на биоотпадъци – Хан Богров и Завод за
механично-биологично третиране на смесен битов отпадък – площадка “Садината”
се оперират от Общинско предприятие “Столично предприятие за третиране на
отпадъците” (ОП СПТО).

•

Инсталация за третиране на едрогабаритни битови отпадъци с капацитет
от 80 000 т/г., предназначена да обработва отпадъци както от домакинствата,
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така и от сферата на бизнеса. Същата е разположена на площадка Враждебна и се
оперира от общинското търговско дружество “Софинвест”.
•

Инсталация за третиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност на
домакинствата и от строителни дейности, по които СО е възложител.
Инсталацията се оперира също от общинското дружество “Софинвест”, като
същата има капацитет от 160 000 т/год. и възможност да обслужва и фирмите от
строителния бранш, извършващи строителни дейности на територията на СО.

•

Инсталациите за оползотворяване на метан с производство на енергия от
депото за битови отпадъци „Суходол“ и от утайките от ГПСОВ „Кубратово“ са
първите в страната в изпълнение на общинската и националните политики за
намаляване на емисиите на парникови газове. ГПСОВ „Кубратово“ разполага с
необходимите съоръжения и капацитет за третиране и оползотворяване на
утайките, както и със собствени лаборатории за изпитване на качеството на
произведените продукти от утайките. Въпросът с утайките е разгледан в повече
детайл в част I.5.2.-Канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните
води.

•

Мобилен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от бита. Същият е
собственост на частна фирма, партньор по договор със Столична община.

•

Обобщени данни количества отпадъци, генерирани на територията на СО
за периода 2015-2018 г. (в тонове/год.)

Депо за неопасни отпадъци на площадка „Садината“ (регионално депо за СО),
заедно с Пречиствателна станция за отпадъчни води – Садината, в която се
пречистват събираните инфилтратни води от тялото на регионалното депо,
заедно с отпадъчните производствени води от дейността на Инсталация за
биологично третиране на отпадъци – Хан Богров.

Предадени за рециклиране битови отпадъци

Предадени за предварително третиране битови
отпадъци

Директно депонирани битови отпадъци

Общо образувани битови отпадъци
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Отпадъци, общо (Източник НСИ) 28
Според официалните данни СО е предприела всички необходими действия за закриване и
рекултивация на общинските депа за смесени битови отпадъци с преустановена
експлоатация – Суходол и Долни Богров. Общината е осигурила в дългосрочна
перспектива дейностите по следексплоатационни грижи и мониторинг на общинските
депа след тяхното закриване за период от 30 години, съгласно действащите законови
изисквания. Към 2020 г. на територията на СО има две депа за битови и едно депо за
строителни отпадъци с преустановена експлоатация.
Към настоящия момент изградената и действаща Интегрирана система за третиране
на битовите отпадъци, генерирани на територията на СО, притежава все още свободен
капацитет, което е добра база за постигане на целевата дългосрочна експлоатация на
системата за предвидения период до 2040 г. Необходимо е обновяването на част от
инсталациите, както и решаването на въпроса с оползотворяването на RDF,
произвеждан в Завода за механично-биологично третиране на смесени битови отпадъци
- Садината.
Количеството генерирани битови отпадъци в Столична община задава мащаба на
дейностите и инвестициите, които извършва общината. Измерването на битовите
отпадъци се осъществява чрез информационна система за управление на отпадъците,
която регистрира в реално време постъпващите количества отпадъци във всеки от
елементите на интегрираната система. За периода 2015-2017 г. се наблюдава

https://www.nsi.bg/bg/content/15865/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
28
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постъпателно увеличаване на количеството общообразувани смесени битови
отпадъци, но през 2018 г. се отчита значителен спад. Столична община е
постигнала 64%29 степен на оползотворяване, в т.ч. рециклиране за 2018 г., с което
изпълнява законовите изисквания относно подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъци, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата. По отношение на докладваните от СО данни за 2019 г. , които към
настоящия момент все още очакват верификация от контролните институции
ИАОС/НСИ, също се наблюдава положителна тенденция - събрани и обработени са 526 561
т. 30 , от които 460 133 тона са разделно събрани и оползотворени отпадъци (равняващи
се на 87,5 %), предадени за депониране само 12,5% от събраните и обработени
количества смесени битови отпадъци. Като краен резултат за 2019 г. Столична община
е реализирала производство на 9 259 тона висококачествен компост и 2 534 483 KWh
електроенергия, с общи приходи от Завода за механично-биологично третиранеСадината и Инсталацията за биологично третиране- Хан Богров в размер на 2 109 765
лева.

Данни относно разделно събрани количества отпадъци от СО
за периода 2015-2018 г. ( тонове/год. )
Събрани битови отпадъци, предадени за
оползотворяване, в т.ч. рециклиране
Разделно събрани биоотпадъци, предадени за
оползотворяван е, в т.ч. рециклиране
Отпадъци от инсталацията за предварително
третиране, предадени за депониране
Отпадъци от инсталацията за предварително
третиране, предадени за енергийно оползотворяване
Отпадъци от инсталацията за предварително
третиране, предадени за оползотворяване
Отпадъци от инсталация за предварително
третиране, предадени за рециклиране
Смесени битови отпадъци предадени в инсталация за
предварително третиране
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депониране
0
2018

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

2017

2016

2015

Разделно събрани отпадъци (Източник ИАОС) 31
В съответствие с изискванията на ЗУО в областта на отпадъците СО осъществява
своята дейност въз основа на общинска Програма за управление на отпадъците.
Структурата, целите и периода на действие на всяка програма съответстват на тези,
приети от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в Националния план за
управление на отпадъците и Националната програма за предотвратяване на
образуването на отпадъци. Към момента на разработване на настоящата Програма за
София, Националният план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г. все още
не е одобрен от МОСВ, което от своя страна забавя разработването и на програмата за
управление на битовите отпадъци на СО за периода 2021-2028 г.

29
По информация на ИАОС, публикувана на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/Obshtini_2018.pdf
30 По данни на СО и ОП СПТО, публикувани на адрес: www.sofiawastemanagment.eu

31 По информация на ИАОС, публикувана на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-razd-sub
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С оглед развитието на общоевропейската екологична политика, новата Програма за
управление на отпадъците на СО ще трябва да планира необходимите мерки за
ограничаване на депонирането на битовите отпадъци и създаване на условия за
реализиране на кръгова икономика на общинско ниво. Планираните мерки ще трябва да
бъдат насочени към насърчаване на принципите на кръговата икономика, доброто
управление на отпадъците, повторното им използване, оползотворяването и
рециклирането им с цел спестяване на ресурси, като същевременно се цели да се намали
количеството на генерираните отпадъци. Приоритет ще има интегрирането на нови,
устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, където от смесените
битови отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, за да
се превърне в енергия, в суровина за индустрията, в компост за растенията, а в
новоизграденото регионално депо да се депонират само остатъчни минимални
количества отпадък.
Въпреки положените усилия, СО е изправена и пред следните предизвикателства:
•

Необходимо значително увеличаване на количествата разделно събирани
масово разпространени отпадъци от опаковки (пластмаса, хартия, стъкло,

•

В Столична община (СО) функционира първата в България ,Интегрирана система от
съоръжения за третиране на битовите отпадъци“.

•

Съоръженията за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци са с
достатъчен капацитет и включват инсталация за зелени отпадъци, инсталация
за разделно събрани биоотпадъци (хранителни и кухненски отпадъци).

•

На част от домакинствата в СО са предоставени домашни компостери.

•

Осигурено е и сепариране на смесени битови отпадъци и обезвреждане на
битовите отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или оползотворени.

•

Функционира инсталация за третиране на едрогабаритни битови отпадъци, която
третира отпадъци, както от домакинствата, така и от сферата на бизнеса.

•

Създадени са условия за реализиране на проект за оползотворяване на
произведеното RDF гориво в „Топлофикация София“ ЕАД.

•

Функционира мобилен пункт за разделно събиране на опасни битови отпадъци.

•

Функционира инсталация за третиране на строителни отпадъци от ремонтна
дейност на домакинствата и фирмите от строителния бранш.

•

Изградени са инсталации за оползотворяване на метан с производство на
енергия от депото за битови отпадъци „Суходол“ и от утайките от Градска
пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) „Кубратово“.

•

ПСОВ „Кубратово“ разполага с необходимите съоръжения и капацитет
за третиране и оползотворяване на утайките, както и със собствени лаборатории
за изпитване на качеството на произведените продукти от утайките.

•

СО е въвела системи за разделно събиране, транспортиране и последващо

метал) от 13-14% към настоящия момент до почти 40%.
•

Необходимо е пътят на ресурсите да следва предписания законов ред, а ако
той не работи добре, да бъде променен. В момента съществува практиката
разделно изхвърлени отпадъци в цветните контейнери да бъдат изваждани от
частни лица от тях и предавани в пунктовете за вторични суровини. Законово
погледнато това представлява кражба, но същевременно е и метод за препитание
на много бедни хора. Решаването на този проблем има както законови, така и
социални аспекти.

•

Подобряване на съществуващата система за събиране на смесени битови
отпадъци. Настоящата разчита на твърде много ръчен труд, а това прави

рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, излезли от употреба
моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори,
отпадъчни масла и нефтопродукти.
•

СО е предприела всички необходими действия за закриване и рекултивация на
общинските депа за отпадъци с преустановена експлоатация.

•

СО е постигнала 64% рециклиране на отпадъци за 2018 г., с което СО изпълнява
целта по чл. 31, ал. 1. т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) относно
подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, включващи хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата.

контрола върху сметосъбирането по-труден и недостатъчно ефективен.
•

Изготвяне на нов подход за формиране на такса битови отпадъци, който да
отразява в максимална степен спецификата на дейностите по управление на
отпадъците в съответния район на територията на СО. При разработването на
нов подход за формиране на таксата трябва да се приложи принципът
„замърсителят плаща“ при балансирана тежест на таксата за жителите на
общината.
I.9.1.1

Силни страни

SWOT анализ

Слаби стани
•

Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване
образуването на отпадъци.

•

Липса на своевременни превантивни мерки за недопускане образуването на
нерегламентирани сметища и своевременното им идентифициране и
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отстраняване, с цел недопускане на замърсяване на компонентите на околната
среда.
•

Само една част от образуваните утайки на територията на общината се
оползотворява в земеделието.

•

Налице е недостатъчна информираност и стимули за населението и бизнеса, които
да осигурят активното му включване в системата на общината за разделно
събиране на битовите отпадъци.

•

Липса на подготовка за дейности за насърчаване на принципите за кръгова
икономика и разбирането и оползотворяването на отпадъците като ресурси.

•

Недостатъчна гъстота на разположените контейнери за разделно събиране на
отпадъци във всички градоустройствени единици на СО.

•

Липса на достъпна, актуална, изчерпателна и разбираема информация за местата и
начина на предаване на различните видове отпадъци и тяхната по-нататъшна
преработка, за количествата рециклирани, компостирани, изгорени и депонирани
отпадъци, за разходите за управление на отпадъците и за размера и начина на
изчисляване на такса „битови отпадъци“.

Възможности
•

Разширяване използването на подземни контейнери за централните градски части
и др. места, където това е необходимо.

•

Изграждане на системи за превенция на нерегламентираните сметища и за
контрол на рискови участъци на реки, в които се изхвърлят преднамерено
отпадъци.

Заплахи
•

Оспорване на решение по ОВОС на проекта за изгаряне на RDF отпадък и широка
негативна нагласа на обществеността към проекта.

•

Липса на подготовка за преминаване към кръгова икономика.

•

Тенденция за увеличаване на количествата на образуваните утайки от ПСОВ.
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Качеството на атмосферния въздух (КАВ) е тема с широк обществен интерес,
нарастващ все повече през последните години. Спрямо нормите, определени от
действащата нормативна уредба, КАВ е незадоволително, дори когато превишение на
нормата е факт за един единствен замърсител или за една точка или част от
територията на общината. Въпреки, че в последното десетилетие емисиите на много
замърсители на въздуха са намалели значително, концентрациите на някои от
замърсителите на въздуха са все още по-високи от нормативните изисквания и
проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението в
големи градове като София е изложено на наднормено замърсяване на въздуха, което
създава сериозни рискове за здравето.
Праховите частици, азотният диоксид и озонът в близост до земната повърхност са
трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането
на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по
своята сериозност въздействие ― от смущения на дихателната система до
преждевременна смърт.
По тези причини през 2019 г. Европейският парламент прие резолюция, която призовава
Европейската комисия да предложи въвеждане на по-строги норми за фини прахови
частици 2,5 (ФПЧ2.5), серни оксиди и нива на озона в правилата на ЕС, като актуализира
директивата относно качество на атмосферния въздух в съответствие с нивата,
препоръчани от Световната здравна организация (СЗО). Европейският зелен пакт, целящ
да насочи ЕС към амбиция за нулево замърсяване, поставя акцента върху намаляването на
замърсяването на атмосферния въздух, което е сред основните фактори, засягащи
човешкото здраве.
През декември 2020 г. Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на
Европейския съюз за това, че страната не е осигурила цялостно изпълнение на
решението на Съда от април 2017 г., в което беше констатирано, че България не е
изпълнила задълженията си по законодателството на ЕС в областта на качеството на
атмосферния въздух. България систематично и постоянно не е спазвала пределно
допустимите стойности за суспендирани прахови частици (ФПЧ10) и не е предприела
подходящи мерки, така че периодите на превишаване да бъдат възможно най-кратки.
Тъй като това е последващ иск пред Съда след неспазване на решение на Съда, той може
да доведе до санкции за времето от първото решение до осигуряването на неговото
изпълнение, а Столична община е една от агломерациите в България, която все още не е

постигнала нормативните изисквания за качество и има превишавания на показателите
за прахови частици.
I.9.2.1. Географското разположение и локалните климатични
характеристики на София
Географските и климатичните дадености на София са съществен утежняващ фактор
за КАВ. Температурните инверсии и свързаните с тях мъгли са типично явление за
Софийското поле. Инверсиите в 40-метровия приземен въздушен слой според някои
проучвания имат голяма честотата в СО – средно в 85% от дните в годината. Наймощни и продължителни приземни инверсии и мъгли, които продължават нерядко по
няколко дни се регистрират през зимните месеци. Инверсиите и мъглите затрудняват
разсейването на замърсителите именно през зимата, когато допълнително
предизвикателство се явява горенето на твърди горива за битово отопление. Почести и гъсти са мъглите в ниските части на Софийското поле и най-вече в ниските
квартали (около Центъра - Сточна гара, Хаджи Димитър и др.). Зимните месеци са и тези
с най-голямо замърсяване на въздуха – наблюдават се значително по-високи
концентрации на някои замърсителите през зимата, отколкото през лятото.
Влиянието на физико-географските характеристики на София от гледна точка на
приноса към замърсяване на въздуха се потвърждава и от актуално европейско научно
изследване сред 88 големи градове в ЕС, между които и София. Резултатите от
изследването показват, че София е сред петте европейски града с най-неблагоприятна
ситуация от гледна точка на качеството на атмосферния въздух, като са взети
предвид релефа, разстоянието от море (от значение за ветровете), януарска
температура и брой на дните с мъгла 32. Тези дадености поставят СО пред значително
предизвикателство в усилията ѝ за подобряване на КАВ.
I.9.2.2. Урбанизацията в СО и влиянието върху КАВ
Процесите на интензивна урбанизация са основен фактор за промяната на
географската структура на територията, която оказва влияние и на КАВ. Тази промяна
се изразява в дълбока и всестранна трансформация на естествените ландшафти и
екосистеми и превръщането им в изкуствени хабитати със силно насищане на
пространството с антропогенни обекти и системи. В резултат на това, особено в
големите градски центрове, се наблюдават съществени изменения в естествените
екологични процеси, чиито негативни последствия засягат пряко начина и качеството

Доклад „Определяне на фокус група европейски градове, подходящи за задълбочено проучване по отношение на
ефективни мерки за противодействие на замърсяването на въздуха с ФПЧ2,5“, София, 2020, Димитър Желев, доктор по
физическа география и ландшафтна екология, СУ „Кл. Охридски“
32
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на живот. Връзките между интензивната урбанизация в големи градове като София,
ефекта на градския топлинен остров и уязвимостта, са обект на изследване на екип от
Софийския университет, като това включва и идентифицирани зависимости и с КАВ, но
те не са достатъчно изследвани. Необходимо да се проведе целенасочено изследване за
връзката между микроклимат, градска структура/ морфология и КАВ, с цел планиране и
прилагане на градоустройствени мерки за подобряване на КАВ и качеството на живот в
София.
Температурата на повърхността и на приземния въздушен слой е една от променливите,
които най-добре отличават и характеризират спецификата на климата в
урбанизираните пространства. През годините научните изследвания са доказали, че в
рамките на урбанизираните пространства се наблюдават устойчиво по-високи
температури, което се определя като ефект на градския топлинен остров. Според
проучванията градският топлинен остров има пряко влияние върху средата и
качеството на живот, като има различни проявления в зависимост от конкретните
условия и пространствени съчетания на фактори, които могат да засилят или смекчат
неговото въздействие. Устойчивата проява на ефекта на градския топлинен остров от
нагряване на повърхността води до трайни негативни въздействия върху екологичните
условия в градската среда, включително до влошаване на КАВ.
I.9.2.3. Показатели и тяхното измерване
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в
приземния слой, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и за които
има определени норми, реграментирани в съответни наредби, са нивата на:
● фини прахови частици (ФПЧ);
● полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ);
● азотен диоксид и/или азотни оксиди;
● суспендирани частици;
● серен диоксид;
● въглероден оксид;
● озон;
● олово (аерозол);
● бензен;
● тежки метали - кадмий, никел и живак и арсен.
Данните, които се считат за официални, са тези, измерени от Изпълнителна агенция по
околна среда (ИАОС) в 7 пункта, които са част от Националната система за контрол
33
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качеството на атмосферния въздух на МОСВ и се докладват до Европейската агенция по
околна среда и Европейската комисия. 7те пункта са:
● Гара Яна
● Надежда
● Дружба
● Младост
● Хиподрума
● Павлово
● Копитото (извъградски фонов пункт)
В допълнение към официалните пунктове за мониторинг на ИАОС от декември 2019 г. 22
сензорни станции показват данни за качеството на въздуха в СО чрез интернет
платформа AIRTHINGS 33. Станциите представляват съвкупност от измервателни
сензори, които проследяват нивото на замърсяване по следните показатели: ФПЧ10,
ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис. Тези сензори са
разположени в различни райони на София след консултация с експерти от Софийския
университет. Сензорите не покриват централна градска част и част от найнатоварените транспортни отсечки в града, но все пак са сравнително равномерно
разпределени в града и дават допълнителни индикативни данни за КАВ в пространствено
изражение. Следва да се отбележи, че данните от сензорните станции са индикативни и
поради спецификата на използваните технологии при определени условия е възможно
отклонение в измерените показатели. Независимо от това обаче, данните са
допълнителен източник на информация за експертите и гражданите относно КАВ. За да
могат да се ползват данните от системата AIRTHINGS за взимане на решения от страна
на общината следва да се анализира тяхната достоверност спрямо данните от
официалните мониторингови станции на ИАОС. След това, и в зависимост от
резултатите от една такава валидация, тези данни биха могли да бъдат използвани като
източници на информация за пространственото изражение на проблема с КАВ, за
планирането на адекватни мерки, както и използването им за индикатори за
ефективността на реализираните мерки и тенденциите на КАВ.
Също така функционира и гражданска мрежа от сензори, които показват данни за
качеството на атмосферния въздух AirBG 34. Целта ѝ е да се покрие с измервателни
станции максимално голяма част от територията на населените места в България.
Въпреки отклоненията от официалните европейски методи и апаратура за измерване
(които са значително по-скъпи), данните от гражданската мрежа са допълнителен
източник на информация за замърсяването по отношение на неговото пространствено
34
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отношение. Добавена стойност от съществуването на гражданската мрежа е, че
създава общност от хора, които се интересуват от проблема с въздуха и повишава
чувствителността на населението към този проблем. Колкото по-информирани са
гражданите за проблема, толкова по-голяма е вероятността да бъдат предприети
непопулярни мерки за борба с него.
Предизвикателствата пред СО по отношение на КАВ може да станат още по-големи, ако
бъдат приети предложените за въвеждане на европейско ниво по-строги нормативни
изисквания за постигане на здравословна среда.

Въз основа на резултатите от моделирането може да се направи извод, че по отношение
на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и ПАВ основна причина за превишенията на нормите са уредите и
горивата за отопление, а по отношение на азотен диоксид - транспортните средства и
промишлеността.
Транспортът е сравнително постоянен източник на замърсяване. Той е основният
източник на замърсяване с азотен оксид и процентно по-малък замърсител с ФПЧ10 и
ФПЧ 2.5, спрямо битовото отопление.

I.9.2.4. Основни замърсители в София
Данните от извършваните през последните години измервания от пунктовете на ИАОС
показват, че на територията на СО няма установено наднормено замърсяване за
замърсителите серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид,
озон, олово, бензен, тежки метали (кадмий, никел и живак) и арсен.
Данните от пунктове, включени в Националната система за мониторинг на околната
среда на МОСВ, показват наднормено замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови
частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). И за трите
показателя има тенденция към намаляване на емисиите и достигане на някои от
установените норми. Превишения обаче все още има.
I.9.2.5. Източници за замърсяване
Според общинската Програма за качество на атмосферния въздух (ПКАВ) за периода 20212026 г. най-голям принос за замърсяването на въздуха в СО с ФПЧ има битовото
отопление на твърди горива, следвано от площни източници и автомобилния
транспорт. Строителството е изчислено като сектор с много малък принос, но не е
отбелязана и изследвана връзката между него и т.н. площни източници на прах. По
показателя ПАВ битовото отопление е почти единствен източник на замърсяване. По
отношение на въглероден окис отново битовото отопление на твърди горива има найголям дял, следван от автомобилния транспорт. За азотни оксиди близо 80% от
замърсяването идва от автомобилния транспорт, следван от промишлените източници.
През петте месеца на отоплителния сезон се измерват най-високите концентрации на
замърсителите - ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ. Изгарянето на твърди горива в битовите
горивни уредби през отоплителния сезон е най-значимия източник на замърсяване на
атмосферния въздух в СО.

Дял на емисиите от основните антропогенни източници на азотен оксид на
територията на Столична община за 2018 г. за съответните замърсители, източник изследвания за ПКАВ 2021-2026
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от пелети и газ. Над 95% от замърсяването с ПАВ се дължи на изгарянето на твърди
горива, по-конкретно на дърва като средства за битово отопление.

Сравнение на процентното разпределение на домакинствата съобразно начина на
отопление

Дял на емисиите на ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ от основните антропогенни източници на
територията на Столична община за 2018 г. за съответните замърсители, източник –
изследвания за ПКАВ 2021-2026.
I.9.2.6. Битово отопление
За изчисляване на емисиите от битовото отопление в ПКАВ 2021-2026 година са
използвани данни от преброяването на населението от 2011 и от социологическо
проучване, проведено от СО през 2018 г. За изчисляването на емисиите от битово
отопление се използват балансови методи с прилагане на емисионни фактори.
В резултат на това е установено, че битовото отопление на твърди горива (дърва и
въглища) е с най-висок емисионен фактор за ФПЧ10 и ФПЧ2.5 и азотни оксиди, следван

Един от факторите, вероятно силно влияещи на КАВ, за който не е правено подробно
изследване, е оценката на замърсяването от нерегламентираното изгаряне на
отпадъци – от текстилни отпадъци, пластмаси от всякакъв вид, отработени масла,
гуми и др. Нерегламентираното изгаряне на отпадъци се извършва както в стопанската
дейност, така и в бита, основно за извличане на определени материали от отпадъците
(отделяне на металите от кабели, гуми и др.) и отопление (изгарят се гуми, пластмаси,
отработени масла и др.). Мащабът на този проблем остава неизвестен.
I.9.2.7. Транспорт
Автотранспортът е източник на емисии на редица замърсяващи атмосферния въздух
вещества, най-вече прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди и в по-малка степен някои
други замърсители. Въглеродният диоксид, който е основен парников газ, не се определя
като замърсител по отношение на КАВ. Емисиите от транспорта се генерират
неравномерно както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и
сезоните, така и в зависимост от мощността, категорията и ползваното гориво на
превозните средства, но събирането на точна и надеждна информация е изключително
трудно и ресурсоемко и в момента на практика не се извършва.
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Изследване на Асоциацията за развитие на София 35 показва, че най-големите
замърсители на въздуха в сферата на транспорта са старите бензинови автомобили,
които са предполагаемо в много лошо техническо състояние, без катализатор или
филтри.
Източници на прах, който се ресуспендира във въздуха чрез автомобилния транспорт/
уноса са т.н. кални точки – зелени площи, върху които се паркира и почвата от тях бива
пренесена от автомобилите на пътното платно. Източник на такъв прах е и
непочистена строителна техника, която също се включва в движението по улиците и
прах от площни обекти, който се пренася по улиците от ветровия унос. Трудно е да се
определи, както общото количество на този вид частици, така и делът на
автотранспорта за разнасянето им. Повече информация относно автопарка в СО е
дадена в част I.6.1.-Транспортната инфраструктура.
I.9.2.8. Измервания и тенденции за ФПЧ10
Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на
атмосферния въздух в страната и процентът на населението, живеещо при нива на
замърсяване с ФПЧ10 над допустимите норми е много висок – 78,6%. Този проблем,
макар и с положителна тенденция на развитие, продължава и в Столична община.
Средногодишната концентрация на ФПЧ10 бележи ясна тенденция на намаление на
измерените стойности на показателя. През 2019 г. стойностите са под нормативно
определената средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m3 във
всички наблюдавани мониторингови станции на територията на Столична община. Това
означава, че през 2019 г. в СО е постигнато съответствие с нормата по отношение на
средногодишното замърсяване с ФПЧ10.

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 по данни от пунктовете за мониторинг на КАВ
на територията на СО. Източник: изследвания за ПКАВ 2021-2026
Другият нормативно определен показател по отношение на ФПЧ10 е средноденонощната
норма (СДН) от 50 µg/m3, която съгласно европейското и национално законодателство е
допустимо да бъде превишавана до 35 пъти в рамките на една календарна година. С
изключение на извънградския фонов пункт Копитото, при всички останали
мониторингови станции на територията на Столична община се регистрира
превишение на допустимия брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 за
последните 5 години. Тенденцията и по този показател е положителна, макар да варира
през периода за различните пунктове, тъй като за 2019 стойностите на този показател
в повечето пунктове за измерване показват спад спрямо предишни години.
През последната година от периода - 2019 г., се регистрират по-малко на брой
превишения на СДН при повечето от мониторинговите станции за КАВ в СО, като в два
от пунктовете - Дружба и Младост, регистрираните превишения са под допустимите
35 броя за година. За другите пунктове Гара Яна, Павлово, Надежда и Хиподрума
продължава да има повече от 35 дни с превишавания на нормата. Превишенията се
регистрират най-вече през първото и четвъртото тримесечие на календарната година,
т.е. през отоплителния сезон.

35

Дистанционно измерване на емисиите от автомобилите в София
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I.9.2.10. Измервания и тенденции за ПАВ
На територията на СО полициклични ароматни въглеводороди се измерват в
пунктовете за мониторинг „Гара Яна“, „Павлово“ и “Копитото”. Бензо(а)пиренът е ПАВ,
който се използва като индикатор за изгарянето на дърва и въглища, в пътния трафик,
изгарянето на отпадъци и пожарите.
На пункт „Гара Яна“ средногодишната целева норма е спазена за 2017 и 2019 г., но не и за
другите анализирани години. В пункт „Павлово“ единствено през 2019 г. измерената
средногодишна концентрация на ПАВ е под нормативно установената норма, като се
наблюдава постоянно намаление на показателя от 2016 г. до 2019 г. За 2018 и 2019 г. от
ИАОС все още не са публикувани данни за средногодишните стойности по показателя
бензо(а)пирен.

Брой дни с регистрирани превишения на пределната СДН на ФПЧ10, измерени в
пунктовете за мониторинг на КАВ. Източник: изследвания за ПКАВ 2021-2026
I.9.2.9. Измервания и тенденции за ФПЧ 2,5
В периода 2014-2019 г. показателят ФПЧ2,5 е измерван в два пункта за мониторинг на
КАВ на територията на Столична община - Хиподрума и Копитото. По наличните
официални данни през целия разглеждан период, с изключение на 2017 г., измереното ниво
на концентрация на ФПЧ2,5 в пункт Хиподрума е под нормативно установената
средногодишна норма от 25 µg/m3 (от 2015 г.) и 30 µg/m3 (от 2010 г.). По подобие на ФПЧ10,
средните концентрации на ФПЧ2,5 са най-високи през първото и четвъртото
тримесечие на всяка от разглежданите години в периода 2014-2019 г., т.е. през
отоплителния сезон. Анализът в ПКАВ21-26 е показал, че за емисиите на ФПЧ2,5
приносът на битовото отопление е 73,28%. Трудно може да се говори за ясна
тенденция за намаляване на замърсяването с ФПЧ2, 5, тъй като в последните 10 години
има периоди на увеличаване и намаляване. За анализирания период и в двата пункта за
мониторинг са отчетени значителни пропуски на измервания по технически причини
особено за 2018 и 2019 г. За тези години няма необходимия минимум данни, за да се
направят надеждни изводи. Необходими са повече измервания и по-задълбочен анализ,
включително статистически, за да се внесе повече яснота за мащаба на проблема и
тенденциите.

Средногодишна концентрация на ПАВ (бензо(а)пирен) - период 2015-2019 г. (µg/ m3).
Източник: изследвания за ПКАВ 2021-2026
I.9.2.11. Измервания и тенденции за азотен диоксид
За периода 2014-2018 г. азотен диоксид се измерва в няколко мониторингови пункта Дружба, Павлово, Младост, (Орлов мост до октомври 2015), Надежда, Хиподрума,
Копитото. Поради технически причини няма пълен набор от данни от мониторинга на
замърсителите от тези станции. В нито един от пунктовете за мониторинг на КАВ в
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периода 2014-2018 г. не са регистрирани стойности на средногодишната концентрация
на NO2 над нормата от 40 µg/m3.
Въпреки, че част от мониторинговите станции на ИАОС са класифицирани като
транспортни, за идентифициране на проблемните зони по ГЕ е необходима много гъста
мрежа от измервателни точки, отчитащи предимно влиянието на транспорта. За тази
цел е необходимо да бъдат определени отсечките с най-интензивен трафик с цел
определяне местоположението на нови измервателни прибори.
I.9.2.12. Измервания и тенденции за останалите показатели
По анализираните показатели въглероден оксид, озон, както и по останалите
наблюдавани показатели за КАВ не се наблюдават превишения на нормите, за които
съгласно законодателството да се изискват специални програмни мерки за намаляване на
съответните емисии.
I.9.2.13. Тенденции за КАВ
Налице е тенденция към подобряване КАВ за периода 2014-2019 г. Въпреки това, все още
има превишения на нормите за ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ. При тях най-високите измерени
стойности на концентрациите, както и броят на дните с превишения, е през есеннозимния сезон. Освен по тези три параметъра, за които има официални данни,
потвърждаващи наднормени замърсявания, с повишено внимание трябва да се
проследяват нивата на азотните оксиди с оглед на непрекъснато нарастващия
автомобилен парк. Още повече, че до неотдавна в столицата съществуваше проблем с
нивата на азотен диоксид, който успешно бе решен с въвеждането на сини и зелени зони.
Един добър допълнителен източник на информация за проследяване на нивата на
средногодишната концентрация биха били данните от измерванията на “За Земята” при
положение, че се провеждат регулярно, с пълен набор от стойности за дадена точка, за да
са коректни получените по тях средногодишни концентрации.
I.9.2.14. Пространствено разпределение на замърсяването на въздуха с ФПЧ
10 и азотен диоксид
Тук е разгледано разпространението само на тези 2 замърсителя, като ФПЧ10 е взет
като показателен за влиянието на изгарянето на твърди горива за отопление в бита, а
азотният диоксид като представителен за влиянието на транспорта.
Териториите в СО с най-високи концентрации на ФПЧ10 според ПКАВ 2021- 2026 са
предимно селата в околоградския район и кварталите Надежда, Орландовци, Враждебна,
Факултета, Овча купел, Бели Брези, Лагера, Красно село, Борово. В допълнение на
емисиите на ФПЧ от битовото отопление съгласно информация от РИОСВ-София

основните инсталации - източници на неорганизирани емисии от депа и други
неорганизирани площни източници на емисии от промишлеността през 2018 г. са:
● МДЗ „Балша“ АД;
● Хвостохранилище „Челопечене“;
● Депо за БО „Суходол етап 1“;
● Депо за БО „Суходол етап 2“;
● МК „Инженеринг 2002“ЕООД – нарушен земеделски терен.
Мястото на концентрация на замърсяването не съвпада задължително с мястото на
генериране на това замърсяване. Въздушните течения, микроклимата, застрояването и
други фактори влияят върху разпространението на замърсителите на въздуха. Предвид
широкия териториален обхват на замърсяването и ежедневната мобилност, може да се
счете, че на практика цялото население на общината е изложено на високите
стойности на ФПЧ и ПАВ.
Концентрациите на азотен диоксид и въглероден оксид са по-слабо зависими от
битовото отопление и значително по-силно се повлияват от емисиите от
транспортните средства и от по-големите промишлени източници в СО. Хората,
живеещи или работещи в близост до по-големите транспортни артерии, както и в
централната градска част, са изложени най-много на този тип замърсители.
Промишлените предприятия също представляват съществен източник на емисии на
азотен диоксид, но големите инсталации притежават изпускателни устройства с
голяма височина, при което замърсителите се разсейват на голямо разстояние и
значително намаляват концентрацията си преди да се снижат до височина 10 м. По
отношение на праховите емисии производствените мощности биха могли да
допринесат за повишаване на концентрацията чрез неорганизирани емисии, но тяхното
влияние е ограничено в рамките на промишлените зони, в които са разположени.
Предприятията подлежат на контрол от Регионалната инспекция по околна среда и води
(РИОСВ) за постигане на изискванията за концентрация на замърсители.
В проекта за ПКАВ 2021-2026 е представено моделиране на средногодишните
концентрации на ФПЧ 10. Очаквано, по отношение на средногодишните концентрации на
ФПЧ10, проблемът не е значителен, тъй като високи стойности на концентрацията на
този замърсител се наблюдават основно през зимните месеци, по време на
отоплителния сезон.
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транспорт. От това изследване са идентифицирани райони на София, подложени на
наднормено замърсяване на денонощна база. Изследването не обхваща всички райони,
преобладаващо отопляващи се на твърди горива, и не претендира за изчерпателност на
идентифицираните райони, но е стабилна отправна точка за идентифициране на найзасегнатите райони в СО.

Разпределение на средногодишните концентрации от всички източници на ФПЧ10 за 2018
г. с отчетено фоново ниво от 15 µg/m3. Източник: дисперсионно моделиране към ПКАВ
2021-2026
В ПКАВ не е предоставено пространственото разпределение на максималните 24-часови
стойности на концентрацията на ФПЧ10, нито на броя на превишенията на
средноденонощната концентрация, за да се направи извод за наднормени разсмърдявания
и тяхното пространствено изражение в зимните месеци. В тази връзка Софияплан
използва изследване от 2018 на Химикотехнологичния и металургичен университет, в
което е извършено и моделиране на 24-часовите концентрации на ФПЧ10 от отопление и

Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от източници на
битово отопление
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Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от източници на
битово отопление и транспорт
В допълнение Софияплан е идентифицирал на базата на преброяването на населението
от 2011 година на НСИ районите и кварталите на София, отопляващи се предимно на
твърди горива, с цел локализиране на източниците на замърсяване.

ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от преброяване на
НСИ 2011 г.
С цел систематично изследване на проблема и планиране на адекватни мерки след
планираното преброяване от НСИ през 2021 година следва да се изпълни моделиране на
източниците на емисии от битово отопление с най-новите и пълни данни, за да се
определят възможно най-прецизно районите с най-голям принос към проблема, както и
районите с най-големи стойности концентрация ФПЧ10.
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При моделирането на разпространението на NO2 в ПКАВ грешката при валидирането със
съответните измерени стойности на СГК от мониторинговите станции на ИАОС е под
допустимия максимум от 30% в 3 от изчислителните точки за валидиране, но също така
в 3 точки няма достатъчно данни.

Поради горното, моделирането не е достатъчно информативно и за това е необходимо
използването на допълнителни източници за локализиране на проблемните зони, ако има
такива.
Между юни 2019 и май 2020 г. е проведено изследване от гражданската инициатива
AirBG.info и сдружение “За Земята”, в което е отчетено превишаване на нормите за
азотен диоксид в пет точки. 36 Тези точки се намират съответно на ул. „Г. С. Раковски“
№193, бул. „Цар Освободител“ №31 и ул. „Козлодуй“ №108. Основните изводи от това
изследване са, че има висока корелация между гъстотата и натовареността на уличната
мрежа и високите стойности на този замърсител. Въпреки че резултатите от
изследването на “За Земята” не са получени от измерване в точки с висока гъстота и
моделирането на разпространението не е валидирано, все пак тези данни биха могли да
бъдат използвани като допълнителен източник на информация за идентифициране на
райони с потенциален проблем по отношение на азотен диоксид и необходимост от
предвиждане на по-детайлни и систематични измервания и изследвания, с цел адекватно
планиране на мерки.

Разпределение на средногодишните концентрации на азотни оксиди с отчетено
средногодишно фоново ниво на NO2 от 3 µg/m3 за 2018 г. Източник: дисперсионно
моделиране към ПКАВ 2021-2026.
Източник: “За Земята”, 2020
36
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● Трайни превишавания на нормите на замърсяване с фини прахови частици през
отоплителния сезон.
● Използване на твърди горива с лоши характеристики (ниска калоричност и високо
пепелно съдържание) и използване на неефективни битови горивни уредби.
● Липса на анализ на ефекта от градската морфология/ застрояване върху
влошеното качество на атмосферния въздух.
● Липса на стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за
отопление.
● Липса на стимули за използване на незамърсяващи/ нискоемисионни превозни
средства.
● Липса на система за събиране на необходимите данни от различни сектори за
целите на пълна инвентаризация на емисиите от различните сектори, спрямо
която да се определи настоящото състояние с достатъчна надеждност и да се
планират мерки за ограничаване на замърсителите.
● Липса на модлеиране на базата на надеждни данни на ефектите от въвеждане на
нискоемисионни зони за транспорт и битово отопление, на базата на което да се
дефинират съответните зони, както и да се извърши пълна оценка на
въздействието на такива мерки;
● Липса на стимули за предотвратяване и контрол върху нерегламентирано изгаряне
на отпадъци.
● Избраните пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух от
различните сектори (например от транспортните средства) не е адекватен.
● Значителни пропуски, недостатъчен брой на измерванията в данните от
националната мониторингова мрежа, което не позволява определянето
средногодишни и др. стойности и съответно ползването им при моделиране и
анализ. Напр. за ФПЧ 2.5 и NO2
● Липса на достатъчно данни и анализи за прекурсорите за вторично замърсяване на
въздуха като озон, летливи органични съединения и азотни оксиди.
● Липса на анализи за здравния ефект от наднорменото замърсяване в СО върху
жителите, както и върху здравната система.

I.9.2.15. Заключение и възможности за подобрение
Въпреки, че в последното десетилетие емисиите на много замърсители на въздуха са
намалели значително, концентрациите на някои от замърсителите на въздуха са все още
по-високи от нормативните изисквания, като например средноденонощните
концентрации на ФПЧ10. В тази връзка ЕК стартира процедура срещу България по
нарушение пред Съда на ЕС, поради неспазването на нормите за ФПЧ10 в двадесет и осем
общини в България, една от които София. Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат
степени на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи въздействия и рискове
за човешкото здраве и околната среда. Според Европейската агенция за околна среда за
2018 г. 65% от градското население в България е подложено на наднормено замърсяване с
ФПЧ10. 37 Замърсяването на въздуха все още е на първо място като екологичен риск за
здравето. 38 В съответствие с целта за неговото намаляване ЕС обмисля въвеждането на
по-строги норми в съответствие с препоръките на Световната здравна организация.
Също така качеството на атмосферния въздух (КАВ) е тема с широк обществен
интерес, увеличаващ се все повече през последните години.
Във връзка с адекватното планиране на мерки за постигане на целите за чист въздух е
необходимо систематично събиране на данни и анализи на тяхна база, включително за
тяхното пространствено разпределение. Необходими са мерки за намаляване на
замърсяването от битово отопление през зимата, което да адресира емисиите от
ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ, както и точково източници на фин прах като кални точки,
строителни обекти и промишлени източници на неорганизирани емисии, както и на
мерки за намаляване на емисиите на азотни оксиди от автомобилния транспорт.
Изпълнението на мерки за намаляване на горенето на твърди горива за отопление ще
доведе до значим ефект на намаляване на концентрациите на прахови частици през
зимата.
I.9.2.16. SWOT анализ
Силни страни
● СО може да подобри качеството на атмосферния въздух чрез административни/
градоустройствени мерки - забрани и/или стимули.
● СО може да подобри качеството на атмосферния въздух чрез инвестиционни мерки,
напр. за изграждане на нови и по-добро поддържане на съществуващите зелени
площи (вкл. междублокови пространства и паркове).
● Липса на крупни индустриални замърсители.
Слаби стани
37

Bulgaria - Air pollution country fact sheet — European Environment Agency (europa.eu)

Възможности
● Развитие на алтернативни форми за мобилност - електромобили, велосипедно и
пешеходно придвижване и други.
● Възможност за въвеждане на нискоемисионни зони.

38

‘Healthy Environment, Healthy Lives’, EEA Report 21/2019
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● Градското планиране за осигуряване на подходящ микроклимат, осигуряващ
движение на въздушните маси и внасяне на чисти въздушни маси.
● Прилагане на природнобазирани решения за улавяне на замърсители - например
изграждане на паркове в териториите с наднормено замърсяване и/ или зелени
стени.
● Повишаване на информираността на гражданите за здравните рискове от
замърсяването на въздуха и съответно на мерки, които всеки може да предприеме
в ежедневието си и при личен избор за намаляване на замърсяването.
Заплахи
● Продължаване на тенденциите за наднормени нива на замърсяване на въздуха,
особено в отоплителния сезон.
● Продължаваща тенденция за внос на стари автомобили.
● Пренос на замърсители от съседни общини.
● Неспазване на новите по-строги норми за чистота на атмосферния въздух, напр. за
ФПЧ 2.5, които са е сила от 2020..
● Недостатъчна комуникация от страна на СО за участието на населението в
изпълнение на мерките за намаляване на замърсяването на въздуха.
● Въвеждане не мерки, на базата на недостатъчно надеждни данни и анализи и без
оценка на въздействието.
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I.9.3.1. Общ преглед на състоянието и ползването на водните тела в СО
В тази част са разгледани естествените водни системи. Водностопанските системи са
разгледани в част I.5.-Инженерните мрежи и съоръжения в Столична община.
На територията на Столична община (СО) естествените водни системи са
представени от река Искър и нейни притоци, по-големите от които са реките
Лесновска, Блато, Крива, Кътинска, Църна бара, Какач, Кремиковска, Перловска и
притоци, Слатинска и притоци, Владайска и притоци. В градската част почти всички
реки са трайно коригирани и текат в каменни и/или бетонови корита, част от които са
покрити. Реките, протичащи през СО, имат умереноконтинентален воден режим,
характеризиращ се със зимно-пролетно или пролетно пълноводие и продължително
лятно-есенно маловодие. Върху режима им на територията на общината оказват влияние
язовирите, урбанизацията, промишлеността, хидротехническите и
хидромелиоративните съоръжения.
По данни на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на територията на
общината се намират 17 язовира с различна форма на собственост:
•

държавна собственост са язовирите Искър, Кокаляне, Панчарево и Филиповци

•

общинска собственост са язовирите Суходол-2, Мърчаево, Мрамор, Бистрица,
Сеславци, Кремиковци

•

частна собственост е единствено язовир Иваняне.

повърхности за сметка на зелени площи, остаряла и на места неналична ВиК мрежа, са
ключов фактор за риска от наводнения в общината, като адресирането им е належащо
дори и без да взимаме предвид очакваните климатични промени. За района на гр. Нови
Искър, кв. Требич, както и с. Мировяне и с. Житен има данни за наводнения при интензивни
валежи, последният такъв случай е изследван от Софияплан чрез фотограметично
изследване, проведено на 18.01.2021г. Повече информация за изследването и неговите
резултати е представена в раздел “Бедствия”.
I.9.3.2. Минерални води
Столична община е изключително богата на минерални води. На територията на града и
в близките околности се намират над 40 термоминерални находища. По закон
подземните богатства са изключителна държавна собственост. На базата на
споразумение с държавата СО управлява и стопанисва безвъзмездно 8 находища на
минерални води за срок от 25 години. Това са „София-Център“, „София-Лозенец“, „СофияОвча купел“, „София-Баталова воденица“, „София-Надежда“, „София-Свобода“, „СофияПанчарево“, „София-Железница“. СО разполага със секторна стратегия за минералните
води и в момента се разработват проекти в нейното изпълнение, като се предвижда
използването на минералните води за балнеолечение и геотермална енергия в Централна
Баня, Овча Купел, Банкя и Надежда.
I.9.3.3. Екологични проблеми на повърхностните водни тела

Язовирите Искър, Кокаляне и Панчарево имат отношение към битовото и
промишленото водоснабдяване на София. Останалите язовири са малки, със сезонно
регулиране на оттока и имат локален характер. Основното им предназначение е
напояване на прилежащите им територии, но се използват и за отдих.
Други водни обекти с предимно ползване за отдих са т. нар. кариерни езера в
покрайнините на СО. По-известни от тях са водоемите край Негован, Чепинци,
Челопечене, Казичене, Долни Богров, Враждебна. Така наречените Враждебненски езера са
група от 10 езера, разположени до едноименния квартал. Част от тях са зарибени и се
използват за любителски риболов. Като проблеми при изпълнение на тази им функция се
отчитат маловодието на някои от езерата, обилното обрастване и затлачването на
многобройните плитки езерца, заблатяването.
Наводненията са познати за Столична община и рискът от тях е наличен и към днешна
дата, като е логично да се очаква той да бъде обострен в бъдеще предвид очакваните
по-интензивни валежи в следствие промените в климата. Съществуващи
инфраструктурни проблеми – градска среда с висока концентрация на непропускливи

Повечето от повърхностните и подземни водни тела в СО се намират в добро химично и
екологично състояние. В горните течения водите на повечето реки са с добро
качество. С навлизане в урбанизираната територия екологичното състояние на реките
се влошава. Някои речни течения изпадат в лошо до много лошо екологично състояние
извън нормираните категории. Това състояние те поддържат до вливането си в река
Искър.
Идентифицираните в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) за периода 2016-2021 г.
видове натиск, които водят до негативни въздействия върху състоянието на водните
тела, са:
•

точкови източници (заустване на непречистени/ недостатъчно пречистени
битови и промишлени отпадъчни води);

•

дифузни източници – основно натиск от земеделски дейности;

•

хидроморфологичен натиск (изменение на физичните характеристики на водните
тела).

Речните участъци, преминаващи през урбанизираната територия на СО, се почистват
по предварително изготвена програма за планово почистване от общината. Основен
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проблем представлява недостатъчно добрата координация в отговорностите между
местната и националната власт за стопанисване на реките, тъй като липсва единна
регламентирана административна структура за цялостно управление и контрол на
речните корита на територията на СО. Безнаказаното изхвърляне на твърди отпадъци
в речните корита е често явление и е предпоставка както за възникване на наводнения
поради компрометиране на проводимостта им, така и за влошаване на екологичното
състояние на водните тела и за повишаване риска за здравето на населението от
замърсяването на водоизточниците и прилежащите им територии. Въпросът за риска
от наводнения е разгледан в част I.10.4.-Капацитета на СО за справяне с бедствия и
аварии.
Въпреки, че голяма част от вливащите се в реките отпадъчни води се пречистват,
повишаването на мътността и съдържанието на неразтворими суспендирани вещества
в реките на територията на общината води до влошаване на екологичното им
състояние. Причините за това са основно точкови източници на натиск/ замърсявания:
•

директни зауствания (регламентирани и нерегламентирани) на битово-фекални
води, причинени от частично изградена или липсваща канализационна мрежа и
липсата на ЛПСОВ – най-сериозен е проблемът в кварталите от Подвитошка яка и
крайградските територии

•

зауствания на производствени отпадъчни води

•

постъпването на силно замърсени дъждовни (атмосферни) води, отмили
отпадъците от улици и производствени площи.

“Софийска вода" е установила над 258 броя нерегламентирани зауствания – значителни
зауствания на изградени канали, вливащи се в повърхностни водни течения и
канализационната мрежа. Тези данни не изчерпват всички нерегламентирани зауствания,
а само идентифицираните, като се очаква реалният брой на тези зауствания да е
значително по-голям, тъй като има значителен брой малки нерегламентирани
зауствания в териториите, в които няма изградена канализационна мрежа, отново найвече в южните квартали на София.
За реките, в които се заустват отпадни води, Плана за управление на речния басейн от
2016 отчита проблеми с качеството на водите (за повече информация виж приложение
В.9.3.а.). Наблюдава се различна степен на замърсяване. За повечето от тях
мониторингът, проведен в периода 2016-2017, показва, че няма значителни промени в
състоянието им и проблемът с тяхното замърсяване остава.
Подробна информация за екологичното състоянието на повърхностните водни тела е
предоставен в приложение I.9.3_Води_качество.

Към настоящия момент нивото на покритие с услугата пречистване на отпадни води в
СО е незадоволително и все още не покрива изискванията, определени в Директива
91/271/ЕИО на ЕС. Централната градска част е с напълно изградена канализационна
мрежа, свързана към ГПСОВ, но кварталите в периферията на града и крайградските
населени места са с недоизградена или липсваща канализационна мрежа. За много от
населените места с технико-икономически доказана по-голяма ефективност на
децентрализираното пречистване на отпадъчните води не са изградени ЛПСОВ. Така
част от отпадъчните води на СО се заустват директно в реките Какач, Суходолска,
Владайска, Перловска, Лесновска, Искър, Драгалевска, реките протичащи през Симеоново и
в Подвитошката яка. Изключение правят единствено реките, които протичат през
паркови територии (Дреновичка и Слатинска) и не са подложени на пряко замърсяване.
Това определя като основен замърсител на повърхностните водни обекти на
територията на СО именно заустването на непречистени битови отпадъчни води в
реки и дерета или тяхната инфилтрация в земните пластове. Според проекта на РПИП
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За река Стари Искър (Лесновска), чието поречие протича през териториите на
обектите на бившия уранодобив, според Плана за управление на речния басейн на БД и
данните на БД от 2016 и 2017 има идентифицирано високо съдържание на естествен уран
и манган и заложена мярка в Плана за управление на речния басейн за ограничаване на
замърсяването от минали минни дейности. Това съвпада с идентифицираните почвени
замърсявания в зоната на Бухово и Кремиковци, през които преминават притоците на
Стари Искър. Почвеното замърсяване е разгледано в част I.9.4.-Почви.

Източник: данни - Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР), замервания на
замърсяването ПУРБ на БДДР 2016-2020 и мониторинг на БДДР 2017. Картата е изготвена
от Софияплан
Замърсяването на реките и деретата с битови отпадни води засяга и повърхностни
водни обекти като язовир Панчарево. По тази причина изграждането на необходимите
канализационни и пречиствателни съоръжения и поддържането им в изправност е от
особена важност за опазване на водите от замърсяване.
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Според проекта на ПООС индустриалните причинители на замърсявания са промишлени
дейности и недостатъчно пречистени промишлени води. В столичните райони Сердика,
Искър, Подуяне, Лозенец, Красно село, Нови Искър и Кремиковци са разположени голяма
част от фирмите, които генерират около 116 млн. куб.м/год. отпадъчни води. Основни
промишлени източници на отпадъчни води в рамките на Столична община са следните
предприятия:
•

ПСПВ „Бистрица” към „Софийска вода” АД – гр. София

•

„ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н „Нови Искър”

•

ГПСОВ „Кубратово“

•

„Елтрейд Къмпани” ООД, гр. София

•

„Зебра“ АД, р-н “Нови Искър”, СО

•

ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, гр. София, с. Яна,
местност Садината

•

Депо за неопасни отпадъци „Суходол II“, стопанисвано от „Чистота Искър“ ЕООД

Обектите притежават разрешително за заустване на отпадъчните води или
комплексно разрешително, издадени съответно от Басейновата дирекция и
Изпълнителна агенция по околна среда. Оператор с повтарящи се превишения (постоянно
превишение на отделни показатели) е Депо за неопасни отпадъци „Суходол II“,
стопанисвано от „Чистота Искър“ ЕООД.
I.9.3.4. Устройствени проблеми с речните корита
Подробен анализ на устройствените проблеми с повърхностните водни тела е направен
и представен в приложение I.9.3_Води_Приложение_устройство.
Проблемите със стопанисването на речните корита са в резултат и от съществен
проблем с възстановена частна собственост върху участъци от речните тераси и
трасета на реки. Софияплан проучи устройствените проблеми за Суходолска, Владайска,
Перловска, Слатинска, Нанишка и Бистришка реки, включително прилежащите им
притоци до вливането им в река Искър. Проучването включва инвентаризация на
водните обекти по собственост, граници, начин на трайно ползване, кадастрална карта,
ПУП и устройствено зониране според ОУП 2009. Резултатите от анализа показаха, че
54% от реките са със сгрешена собственост, а 69% с неправилно указан начин на
трайно ползване.

Участъци от реки, за които е установен устройствен или имотен проблем
Тези грешки водят след себе си проблеми със стопанисването и управлението на
водните обекти, като например:
•

общината е принудена да отчуждава територии, които по закон трябва да са
публична държавна собственост;

•

поради сгрешена собственост и липса на достъп, общината няма възможност да
управлява водите на своята територия, което води до значително по-висок риск
от бедствия;

•

водни обекти се ползват като канали (понякога буквално за канализация);
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•
•

има сериозни затруднения при развитие на инженерната инфраструктура –
корекции на реки, изграждане на канализация;
на практика общината има проблеми да устройва територията си около водните
обекти.

I.9.3.7. SWOT анализ
Силни страни
•

Приложени съвременни технологии за пречистване на природни и отпадъчни води,
които позволяват ефективно пречистване на водата.

•

Наличие на достатъчно водни ресурси и осигурено водоснабдяване на почти всички
населени места от общината.

•

Наличие на минерални води със слаба уязвимост към замърсяване и изтощаване,

I.9.3.5. Екосистемни услуги
Многобройните реки, протичащи през СО, предоставят редица екосистемни услуги регулиране на микроклимата, биоразнообразие, отдих, спорт и други. Към момента
екосистемните услуги в СО все още не са картирани и оценени. Софияплан, заедно с
консорциум от изследователски организации, работи в тази посока. Устойчивото
управление и интегриране на екосистемните услуги има потенциал да повиши
качеството на живот, да смекчи ефектите от климатичните промени и да намали
определени публични разходи за поддръжка на средата.
Честа практика е защитата на населението и стопанските обекти от наводнения да се
извършва посредством изменение на физичните характеристики на водните тела изграждане на прагове, корекции и изправяния на реки, изграждане на диги, модификации на
речното легло чрез изземване на наносни отложения и укрепването на бреговете с цел
защита от ерозия. Тези т.нар. хидроморфологични практики променят естествената
водна и крайбрежна среда и водят след себе си негативни екологични последици. Почти
винаги този тип намеси води до значително намаляване на екосистемните услуги по
поречието на реките. СО трябва да инвестира в прилагането на естествени корекции
на максимално много места, както и да възстанови там, където е възможно,
естествения характер на речните корита.

между които лечебни термоминерални и питейни минерализирани води.
•

,,Софийска вода“ АД има добър финансов резултат.

•

Множество водни тела преминаващи през територията на СО и връзка на някои с
Витоша.

Слаби стани
•

Неефективно използване на водните ресурси, лошо техническо и санитарнохигиенно състояние на минералните водоизточници и неизползван потенциал на
минералните води за здраве, рекреация, геотермална енергия и спа туризъм.

•

Няма стимули за използване на „зелени“ решения за сградните ВиК инсталации;

•

Замърсявания на водните тела от нерегламентирани зауствания от битовия или
промишления сектор, от неизградени ВиК мрежи или липсата на контрол върху ЛПС;
стари замърсявания, замърсявания от нерегламентирани сметища.

•

Водните тела не са интегрирани в градската структура като обекти,
предоставящи услуги за подобряване качеството на живот, и не се упражнява
контрол върху тяхното качество и поддържане.

Възможности
I.9.3.6. Предизвикателства
Основните проблеми с водите в СО са замърсявания от нерегламентирани зауствания
предимно поради липсата на изградена канализационна мрежа и локални пречиствателни
станции, или заустване на непречистени промишлени води. Има замърсявания, които са
в следствие от минали минни дейности, които не са ликвидирани според изискванията и
не са отстранени старите екологични щети. В допълнение има проблем с управлението
на водните обекти (като тяхното чистене и поддържане) и тенденция да биват
променяни с цел по-лесно управление, при което се нарушават естествените им функции
и екосистеми. Правно-устройственият статут на речните корита също изисква
съществено внимание от страна на СО. Речните корита трябва да се локализират и
картират в детайли и да се образуват имоти "за водно течение" публична държавна
собственост, необходими за планираното управление.

•

Част от градските и околоградски водни площи могат да се използват за летен
отдих и спорт.

•

Работи се по увеличаване на броя на плувните басейни с използване на минералните
води.

Заплахи
•

Липсват мониторингови пунктове, респ. данни в голяма част от новообразуваните
водни тела, за които не е оценено химично състояние.

•

Модифицирането на водните тела води до проблеми с екологичните показатели.

•

Неразрешените проблеми със собствеността могат да доведат до последващо
влошаване на състоянието на водните обекти.
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Подробен анализ е направен в приложение I.9.4_Почви.
. Въз основа на събраните данни е създадена ГИС база данни и карти с
идентифицираните източниците на замърсявания в миналото и потенциално
замърсените територии. Идентифицирани и локализирани са терените с потенциално
замърсени почви. Като зони с най-голям потенциал за все още съществуващо
замърсяване се очертаха бившите индустриални терени, хвостохранилища, табани,
руднични насипища, открити и закрити рудници, площадки свързани с уранодобива и
преработка на цветни тежки метали в района на Кремиковци и по южния склон на Стара
планина.
39

I.9.4.1. Общо състояние
През последните години се отчита повишение на площите в Столична община (СО) в
неблагоприятна бонитетна категория (5-та, 7-ма и такива без категория), със силно
влошени свойства и попадащи в групата на непригодни за земеделие цели. На определени
места е установено замърсяване на почвите с тежки метали, радионуклиди.
Същевременно през последните години не се установяват нови натоварвания на
почвите с устойчиви органични замърсители (вкл. пестициди) и нитрати. Не са
установени замърсявания с нефтопродукти.
Заблатявания са установени в зоните на подприщване на подземните води. Явлението се
наблюдава основно в южния участък на софийския околовръстен път, а на отделни места
са установени и локални замочурвания (селата Волуяк и Долни Богров, кварталите край
коритото на река Искър и други). Почвената ерозия на територията на СО се проявява
при почвите, формирани на наклонените и стръмни терени върху югозападните склонове
на Старопланинските дялове, Софийска планина и връх Мургаш, а така също и в
североизточните склонове на планините Люлин, Витоша и Лозенска. В градска среда
засоляване на почвите се предизвиква от прилагането на химически средства за борба
срещу заледяването на улиците през зимния сезон. Вкисляване на почвите в общината
съществува, макар и недобре изразено. Физически нарушени почви в рамките на СО са
образувани най-вече вследствие на промишлена дейност. Такива са формирани върху
обширни пространства нарушени терени за добивна дейност.
Замърсяването на почвата е два вида – дифузно (от атмосферни отлагания и
неустойчиви земеделски практики) и локално (от складове за съхранение на негодни за
употреба продукти за растителна защита, минни обекти и индустриални предприятия и
др.). Когато замърсяванията не бъдат третирани, те се разпространяват по въздушен
или воден път.
I.9.4.2. Картиране на територии в СО с потенциално замърсени почви
През 2020 Софияплан извърши предпроектно проучване за възможността за приложение
на дистанционни методи за идентификация и изследване на замърсявания на почвите в
рамките на СО с тежки метали и радионуклиди. Първа стъпка от проучването беше да
се идентифицират потенциално замърсените територии в СО. Това е направено на
39

Спектротех, 1998, Swiss National Science Foundaton 2000-2003, данни от държавна фирма Екоинженеринг, Агенция за
следприватизационен контрол, МОСВ, Институт Пушкаров, Института по хидрогеология на БАН, фирма Тита консулт,
като и значителен обем доклади от български и международни научно-изследователски проекти.
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I.9.4.3. Замърсяване с тежки метали
Основен източник на замърсяването с тежки метали на територията на СО в миналото
е бил металургичният комбинат „Кремиковци“. Експлоатиран е като открит рудник за
добив главно на желязо и барит. Територията на комбината, т.е. цялата му
производствена площ, е заета от металургичния завод и спомагателни производства,
рудник „Кремиковци” с промишлена му площадка и производствените му площи,
териториите, заети от хвостохранилището, сгуротвала и табан “Яна”, независимо, че
част от неговите отпадъци се изземват и оползотворяват. Площта, заета от бившия
комбинат е 2465 ха, а съпътстващите производствени площи са заемали 910 ха. Найсилно са засегнати районите около Кремиковци (замърсени с тежки метали и арсен), при
табаните ,,Яна“ и рудник ,,Курило“. Най-широк е обхватът на замърсяването в
землищата на гр. Бухово и столичния кв. Сеславци.

Друг източник на тежки метали са уранодобивните дейности в Буховото рудно поле.
Освен уран в добиваните руди се съдържат и минерали на тежки метали.
Уранодобивните и преработващи обекти на територията на СО са се състояли от
следните елементи: ПХП „Металург“ - обогатителна фабрика за хидрометалургична
преработка на големи количества руда с високи до средни съдържания на уран;
хвостохранилища Бухово; минни обекти/ рудници за урановите находища в Бухово, Курило
и Кътина.
Изследвания на замърсяване на почви и растителност с токсични вещества и вредни
аерозоли започват почти веднага след изграждането на Кремиковци и обектите на
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уранодобива, като продължават и понастоящем от страна на различни институти,
организации и колективи. Нарушените и замърсени терени в района на бившия комбинат
“Кремиковци” са твърде значителни и в общи линии установени. Системно и
организирано водене на отчет на нарушените, замърсените и деградираните земи в
границите на комбината не е извършвано.

до замърсените райони. Установено е, че населението, живеещо около бившия комбинат
и уранодобивните рудници, страда от по-чести алергични, респираторни, сърдечносъдови и ендокринни нарушения в сравнение със средните данни за София.

Резултатите от различни изследвания на замърсявания с тежки метали на почвите в
района на Кремиковци, направени в периода 1991 до 2010, показват замърсявания над
максимално допустимите концентрации (МДК) с тежки метали (Pb, Mn, Zn, As, Cd), които в
основната си част се асоциират като резултат на дългогодишното емитиране.
Резултатите от проучванията показват, че 5058 ха (87,3%) от земеделските земи на
район “Кремиковци” са замърсени над МДК, а останалите 732,5 ха (12,7%) са със
съдържание между фона и МДК. Данните от замерванията показват, че прилежащият
район на Кремиковци е бил тревожно замърсен. Липсват данни за предприети мерки и
дейности по отстраняване на тези замърсявания. Според данните в картите за
земеразделяне земеделските земи около Кремиковци са отбелязани като замърсени. Това
следва да се изясни чрез извършване на таргетирани изследвания за нивото, вида и
разпространението на замърсителите, както и дали те се отлагат в земеделските
култури, където такива се произвеждат на тези територии. При установяване на
концентрации на тежки метали и други замърсители в земеделските култури и не
предприемане на адекватни дейности по изчистването на замърсителите. Като това
може да наложи промяна на ползването им и последващи грижи за възстановяване на
плодородието им.
Съгласно информация от Областната стратегия за развитие на Област София-град
2014-2020 г. и Проект на общинска програма за опазване на околната среда до 2027г. , за
100% от земеделските земи в гр. Бухово и столичния кв. Сеславци са замърсени над МДК;
с. Яна - 97,7 %; кв. Кремиковци - 97,2%; с. Желява -88,4%; с. Горни Богров - 86,4%; кв.
Челопечене - 76,9%; кв. Ботунец - 73,8%, и с. Долни Богров - 41,8%. Най-силно замърсени
са землищата на гр. Бухово и с. Яна - 3-4 пъти над МДК и 20 пъти над природния фон.
Сеславци, Горни Богров и Ботунец са с 2-3 пъти над МДК.
Тежките метали в почвите се самоочистват много трудно и бавно. За някои почви,
замърсени с тежки метали, може да отнеме до двеста години да бъдат очистени без
специфична и целенасочена намеса. По тази причина изчистването и рекултивацията на
замърсени почви с тежки метали се асоциират с относително високи разходи
и рекултивационният цикъл отнема значително време. Замърсяването с тежки метали в
почвата може да представлява потенциален риск за здравето на жителите в близост

Обектите на Кремиковци и уранодобивната промишленост и замърсени земеделските
земи с тежки метали над МДК в съответните землища.
Друг източник на замърсяване с тежки метали са автомобилният и
въздушният транспорт. На много натоварени пътни артерии като бул. „Цариградско
шосе“ количествата на олово, цинк и кадмий са от 1,2 до 2,2 пъти над нормата, като
замърсяването е интензивно до 100 м от артерията. Летище София също е източник на
замърсяване и в резултат от това почвите в близост до него са в начален стадий на
техногенно замърсяване. В градския район други основни източници на замърсяване на
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почвите с тежки метали са топлоелектрическите централи („София“, „Земляне“, „Изток“
и „Люлин“) и промишлените предприятия. Изследвания за количествата на това
замърсяване и ефекта от него не са правени.
I.9.4.4. Замърсяване с радионуклиди
На територията на СО са действали три уранови рудника (Бухово, Кътина и Габра).
Закриването на тези рудници е станало бързо. Не са налични данни за проведени
систематични изследвания за радиоактивността в землищата, в които те са работили
и цялостно и пълно запечаване и рекултивация на всички площи замърсени от дейности
свързани с тях. Преработката на уранова руда в завод „Металург“ в началото на 50-те
години е предизвикала радиоактивно замърсяване на терени в района, наречено ,,Разлив
Яна“. То е възникнало през периода 1947-1958 г. когато заводът е работел при липса на
хвостохранилище.
Държавната фирма „Екоинженеринг-РМ“ е създадена с цел да осъществява от името на
държавата организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по
техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това
дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и
всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива
и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.
Има значителни пропуски в данните, предоставени от „Екоинженеринг-РМ“, относно
проведени мероприятия по отстраняване на минали щети, извеждане от експлоатация/
ликвидация, техническа и биологична рекултивация, проверка и мониторинг на
ликвидационните дейности за бившето предприятие „Металург“, за териториите на
хвостохранилищата „Бухово“, за „Разлив Яна“, за бившите рудници и другите свързани
обекти. Няма данни за извършени в цялост и пълнота мерки по ликвидация и техническа и
биологична рекултивация. Не са предоставени данни за правени и последващи
замервания на лъченията за минните обекти.
Събраните данни показват, че ликвидацията на минно-добивните обекти се е състояла
предимно в запечатване на входовете на минните изработки и прекратяване на
изпомпването и управлението на рудничните води. В резултат на това на редици
места понастоящем е установено изтичане на руднични води от изходите на минни
изработки. По отношение на “Разлив Яна” има данни за рекултивация само на терена за
изграждане на депо за третиране на твърди битови отпадъци (ТБО) на Столична община.
Това означава, че за останалите територии, замърсени с радионуклиди и тежки
метали, не е проведена рекултивация за последните 40 години.

Техническата и биологична рекултивация на минни участъци също е непоследователно и
непълно извършена и липсват данни за изпълнението и последващ контрол на
качеството. В тази връзка може да се очаква, че табаните и насипищата понастоящем
представляват потенциални източници на замърсяване на почвите, подземните и
повърхностни води.
Липсата на пълноценни данни за извършени дейности по рекултивация затруднява
оценката на въздействието на уранодобивната дейност върху почвите, подземните и
повърхностни води в потенциалната зона на въздействие на бившите уранодобивни
обекти. Мащабът на проблема не е систематично изследван и не може да се определи в
точност. От събраната информация обаче може да се заключи, че проблемът със
замърсяванията с тежки метали на района на въздействие на Кремиковци и
уранодобивната и преработваща индустрия продължава да стои нерешен.
I.9.4.5. Възможен мащаб на проблема
Замърсяването на почвите в североизточната част на територията на СО с тежки
метали е в резултат на кумулативното въздействие на два основни източника –
промишлените дейности на комбинат “Кремиковци” и обектите
на уранодобива. Генерираните замърсители (радионуклиди и тежки метали) се предполага,
че са причинили замърсяване на почвите в много по-голяма територия от тази на
самите производства посредством воден пренос на замърсени води и суспендиран
материал или въздушен пренос на прахови частици. На базата на анализ на събраната
информация, както и на базата на научната и специализирана литература за зони на
влияние на подобни обекти, при липса на навременна и пълна рекултивация, бе определен
район на потенциалните замърсявания, като бяха отчетени местните специфики релеф, роза на ветровете и др. Направеният анализ показва, че замърсяването на
почвите и водите с тежки метали и радионуклиди продължава да е нерешен проблем за
СО в следствие на неизвършените или недовършени дейности по ликвидация,
отстраняване на стари щети и рекултивация на териториите на бившите площи на
комплекс “Кремиковци”, завод “Металург” и уранодобивните мини.
Наложително е да бъдат предприети допълнителни изследвания, които да изяснят в
дълбочина мащаба на проблема, както и да бъдат взети съответните мерки за
неговото решаване.
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● Недобре проучен мащаб на замърсяванията от стари индустриални, добивни и
преработвателни дейности от Кремиковци и урановите мини.
● Продължаващо разпространение ( въздушно и водно) на стари замърсявания от
горното на съседни територии, с неизяснен мащаб.
● Липса на програма за отстраняване на стари екологични щети и ограничаване на
разпространение на замърсителите и увреждане на допълнителни, съседни
територии и водни обекти (повърхностни и подземни)
● Налице са данни за замърсяването на почвите в североизточната част на
територията на СО с тежки метали и радионуклеиди, но мащабът на
замърсяването не е систематично изследван и не може да се определи с точност,
не са предприети необходимите действия за отстраняването им.
● Висок процент на физически унищожените и запечатани почви (особено в градския
район). Увеличаване на уплътнени и запечатани почви, както и на почвите с
неблагоприятна бонитетна категория, непригодни за земеделски цели.
● Наличие на възстановени територии, нарушени и замърсени от минали добивни и
производствени дейности.
Възможности
● Налице е потенциал за развитие на екологично градско земеделие, агроекология.
● Налице са дистанционни методи за проучване на замърсяване на почвите с тежки
метали и радионуклиди, които дават възможност за определяне географския мащаб
на замърсяване по ресурсно ефективен начин.
● Преустановяване на подмяната на паваж с асфалт – практика, установена в
последните години на обекти като бул. „Цар Борси III“ в района на кв. Павлово и след
Околовръстния път, на ул. „Боряна“ и др. ; вместо това периодична поддръжка на
паважа. С тази мярка би се избегнало допълнителното запечатване на почвите и
запушване на оттока при екстремни атмосфери явления.
Потенциално замърсени територии

I.9.4.6. SWOT анализ
Силни страни
● Добре проучени типове почви и разпространението им на територията на СО.
● Почвени ресурси, позволяващи развитие на земеделие (в т.ч. и биоземеделие) и
алтернативно земеделие.

Заплахи
● Липсата на оценка за извършвания мониторинг на състоянието на почвите на
територията на Столична община.
● Продължаващо неизпълнение на мерките за отстраняване на стари замърсявания
от минна и добивна дейност, което води до замърсяване с радионуклиди и тежки
метали на почви и води на значителни разстояния посредством аерозолен и воден
пренос.

Слаби стани
● Недобре проучено състояние и деградационни процеси на почвените ресурси.
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I.9.5.1. Шум
В изпълнение на законовите разпоредби, Столична община (СО) разработва и периодично
актуализира Стратегическа шумова карта, в която оценява нивата на шум на
територията на общината, предизвикани от различни източници (автомобилен
транспорт, железопътен, трамваен, въздушен и от промишлеността) и представя
предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. Въз основа на тази карта се
определят приоритетните области за намаляване на шумовото натоварване чрез
разработване на конкретен план за действие. От обхвата на стратегическата шумова
карта и съответно от плана за действие е изключено Летище София. Съгласно
законовите изисквания Министерство на транспорта разработва специализирана
шумова карта и план за действие за Летище София. Тъй като ефектът от шумовото
натоварване от този обект е изцяло върху територията на СО, следва общината да е
активен участник в процеса на разработване на тези документи. Последната
актуализация на Стратегическата шумова карта на СО е направена през 2018 г.
Последната актуализацията на “Плана за действие за управление, предотвратяване и
намаляване на шума в околната среда на агломерация София” е одобрена от Столичния
общински съвет с Решение № 637 от 17.12.2020 г.
През последните 10 години нивото на шума в голяма част от наблюдаваните от
Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) пунктове на територията на София
се задържа трайно над граничните стойности.Тук следва да се поясни, че до 2018 г. СРЗИ
прави измервания на шума на територията на гр. София в 49 пункта, а през 2018 г.
техният брой нараства на 75 пункта. Пунктовете, в които СРЗИ извършва измервания,
не обхващат цялата територия на Столична община, и съответно изводите от
измерванията са относими към обхванатите жилищни зони и зони за обществен и
индивидуален отдих, за лечебни заведения и санаториуми, зони за научноизследователска дейност и други територии, където са разположени съответните
пунктове. Годишните доклади на СРЗИ се базират на провеждани инцидентни измервания
на шума с ръчни шумомери в съответствие с приложимата методика на Министерство
на околната среда и водите. Получените резултати се отчитат при разработване на
стратегическата карта на шума, която дава пълна характеристика на акустичната
среда в града.

Шумово натоварване през деня от транспорт (въздушен, пътен и железопътен) и
промишленост

На картите по-долу и в приложение е изобразено дневното и нощното шумовото
натоварване в агломерация София от транспорт (въздушен, пътен и железопътен)
съгласно Стратегическата шумова карта от 2018 г.
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подробности за мобилността в СО са дадени в част I.6.1.-Транспортната
инфраструктура.
Изготвеният към Стратегическата шумова карта „План за действие за управление,
предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София“ и
последващите му актуализации включват комплекс от мерки за подобряване на
акустичната среда на територията на общината. Мерките обхващат различни
направления – териториално-планировъчни, строително-акустични, организационни и
други. В последната актуализация на Плана е направен подробен преглед и е представен
отчет на изпълнението на заложените мерки в Плана за действие от 2015 г. Голяма част
от мерките са с постоянен характер, предвид което са включени и в актуализирания
План. Допълнени са нови инвестиционни мерки, със съответния срок за изпълнение и
финансово измерение. Предложенията за изграждане на шумозащитни екраниращи
съоръжения, част от които са заложени още в плановете за действие от 2015 г. и 2010 г.,
са актуални и в новия план, но те представляват допълнителни мерки/ действия и са
примерни.
Изводите от “Доклада относно шумовото натоварване в София през 2019 г.” 40 на
Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) са следните:
•

не са регистрирани много високи нива на шума в диапазона 78-82 dB(А) и тази
тенденция е устойчива;

•

в близо 2/3 от пунктовете нивото на шума превишава граничните стойности за
съответната територия в различна степен;

•

в два пункта еквивалентното ниво на шума е в диапазона 73−77 dB(А), като в същия
диапазон са и максималните стойности, което налага промяна на броя на
пунктовете, попадащи в този диапазон;

•

увеличен е относителният дял на пунктовете с еквивалентно ниво на шума над
гранични стойности;

Шумово натоварване през нощта от транспорт (въздушен, пътен и железопътен) и
промишленост

•

абсолютният брой на пунктовете в диапазоните под 58 dB(А) и 68-72 dB(А) е
еднакъв – 24, следват тези в диапазона 63-67 dB(А) – 16 и най-малък в диапазона 5862 dB(А) – 8;

Основният източник на шум, оказващ най-неблагоприятно въздействие върху
населението на София, е автомобилният транспорт. Най-високите измерени нива на
шум кореспондират с трасетата на най-натоварените транспортни артерии. През
последните години СО предприе действия по подмяна на подвижния състав на масовия
градски транспорт, както и изграждането на метро. В контекста на увеличаваща се
моторизация обаче тези мерки нямат ефект върху нивата на шума в София. Повече

•

увеличен е броят на пунктовете в диапазоните 58-62 dB(А) и 68-72 dB(А), за сметка
на този в диапазони под 58 dB(А) и 63-67 dB(А);

•

в повече от половината от пунктовете минималните, максималните и
еквивалентни нива на шума попадат в един и същ диапазон;

•

при пунктовете върху териториите с промишлени източници на шум нивото на
шума е под граничните стойности;

40https://srzi.bg/uploads//pages/Zdravosloven_kontrol/3.Faktori_na_jiznenata_sreda/4.Fizichni_faktori/Doklad_shum_2019.pdf
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•

•

в пунктовете, разположени в зони за обществен и индивидуален отдих - за лечебни
заведения, за научно-изследователска дейност и тихи зони, извън урбанизираните
територии, с изключение на един пункт, нивото на шума се запазва над гранични
стойности за съответната територия, независимо от факта, че всички те
попадат в диапазона под 58 dB(А);
нивото на шума в повече от 2/3 от пунктовете върху територии с интензивен
трафик и трамваен и релсов транспорт е над граничните стойности, но е 5% пониско от предходната година.

В заключение на своя доклад относно шумовото натоварване на град София през 2019 г.,
СРЗИ препоръчва следните дейности за подобряване на акустичната обстановка в град
София 41:
•

•

•

при необходимост от промени в организацията на движение, предварително да се
направи анализ на различни варианти, съобразени с типа застрояване, пътната
обстановка и капацитета на уличната мрежа, наличието или отсъствието на
подходящи зелени площи с цел постигане на минимално шумово натоварване на
съответния участък;
след приемане на актуализирания “План за действие на агломерация София”
стриктно да се спазват предвидените мерки за ефективна шумозащита при ново
строителство и при промяна на устройствените планове;
след оценка на ситуацията, за подобряване на шумовото натоварване на
жизнената среда, с предимство да са жилищни зони и обекти, подлежащи на усилена
шумозащита;

•

при организиране на масови мероприятия стриктно да се съблюдават
изискванията на Наредба №1 на СО за обществения ред за недопускане нарушаване
спокойствието на живущите в близост, както и нивото на шума от озвучаване на
събитията да не превишава граничните стойности;

•

специалистите на СРЗИ, включени като членове на експертните съвети по ЗУТ и на
комисиите за изготвяне и актуализиране на програми за намаляване на нивото на
шума на град София, да продължат активно да участват в работата им;

•

поддържане на добра координация между инспекцията и Столична община при
необходимост от извършване на измервания при подадени сигнали и по време на
строителство;

•

служителите на СРЗИ, съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в
околната среда и на процедурите за работа със сигнали на граждани, да продължат
насочения здравен контрол за ограничаване на шума в околната среда.

41 https://srzi.bg/uploads//pages/Zdravosloven_kontrol/3.Faktori_na_jiznenata_sreda/4.Fizichni_faktori/Doklad_shum_2019.pdf

I.9.5.2. SWOT анализ шум
Силни страни
•

В пунктовете върху територии с промишлени източници на шум, нивото на шума е
в гранични стойности.

•

Има разработени стратегически документи и измерване на шума на територията
на Столична община.

Слаби стани
•

Стратегическите документи в тази област се разработват със закъснение;.

•

Нивото на шума в голяма част от наблюдаваните пунктове се задържа трайно над
граничните стойности. На шумови нива над граничните стойности са изложени
значителна част от жителите на града.

•

Контролът за спазване на законовите изисквания не винаги е ефективен и не води
до прекратяване на нарушенията.

•

Избраните пунктове за мониторинг на шума от транспортните средства не са
адекватни за настоящото натоварване с транспортни средства.

•

Повтаряемо неизпълнение на голяма част от мерките на Плана за действие към
Шумовата карта.

•

Липса на сътрудничество с Летище София във връзка с шумовото замърсяване от
летището.

Възможности
•

Ефективно изпълнение на мерки от Плана за действие към шумовата карта.

•

Положителен ефект за намаляване на шумовото замърсяване в резултат на
изпълнение на мерки в други сфери (енергийна ефективност).

Заплахи
•

Липса на финансиране за изпълнение на мерките за ограничаване на шума.
I.9.5.3. Лъчения

Тази част е съставена на базата на текст, подготвен от външен изпълнител. 42
Електромагнитното излъчване натоварва околната среда и оказва влияние върху
елементите на природната екосистема, включително върху живите организми.
Електромагнитното поле (ЕМП) е обект на проучване от авторитетни научни
организации, но резултатите от тези изследвания все още не са достатъчно
42 проф. д-р Красимира Станева

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 220

еднозначни по отношение наличие или отсъствие на отрицателно влияние на ЕМП върху
човешкото здраве. Ефектите на т.нар. „невидимо замърсяване“ и „електросмог”,
причинено от изкуствени електромагнитни полета, сред които радиочестотното
електромагнитно поле RF-EMF от мобилни телефони и хибридни таблети, е обект на
специално внимание от страна на Световната здравна организация (СЗО). През 1995 г.
СЗО, отчитайки промените, които настъпват в резултат от въздействието на
нейонизиращата радиация, въвежда термина „електромагнитно замърсяване на околната
среда”. През 2002 г. във връзка с увеличаващите се научни съобщения за пряка връзка на
редица заболявания и дискомфорт у хората, СЗО предлага нова медицинска диагноза
„Синдром на хиперчувствителност към електрозамърсяване”. Той се свързва с нарушения
на съня, депресия, постоянна умора, стрес, мускулни болки, кожни раздразнения и други
симптоми, свързани с функционирането на нервната система 43.
Радиовълните са в обхвата от 3 KHz до 300 GHz и се разпространяват в
пространството, когато радиосигналът се излъчва от антена с подходящи размери. RFEMF се излъчват от устройства като мобилни телефони, Wi-Fi системи, сателитни
комуникационни системи, радио и ТВ станции и интерактивни радиостанции. Сензорите,
използвани за IoT /интернет на нещата/, също са в този радиодиапазон, като с
увеличаване на техния брой и необходимостта за увеличаване на трансфера на данни
между тях води до непрекъснато увеличаване на честотата на използвания радио сигнал.
Тези устройства работят на принципа на излъчване на електромагнитни вълни, с които
се натоварва околната среда. Съществуват различни становища за влиянието на RFEMF върху човешкия организъм, като част от тях се базират на проучвания върху
генезиса на онкологичните заболявания, генетични увреждания, неврологични
заболявания, репродуктивни разстройства, имунна дисфункция, увреждане на бъбреците,
нарушения във във функционирането на ендокринната система, развитие на
електромагнитна свръхчувствителност и когнитивни ефекти.

Технологичните компании твърдят, че съвременните средства за комуникация
използват нискоенергийно електромагнитно поле, което е нейонизиращо и неговата
честота и мощност не са достатъчни, за да влошат здравето на човешкото тяло. Но в
същото време те не оспорват факта за повишаване на телесната температура при
използването на мобилни телефони, което провокира ответна реакция на организма.
Изследвания показват, че RF-EMF, излъчвани от мобилни телефони, активират
метаболитните процеси в човешкия мозък. Електромагнитни вълни, по-специално RFEMF, излъчвани от мобилните телефони, се абсорбират в мозъка и могат да повлияят на
активността на невроните.
Очакванията са технологичният растеж да продължи и броят на генераторите на
различни EMF да се увеличава, което ще доведе до все по-голямо облъчване на хората от
изкуствени електромагнитни вълни в широк честотен диапазон. С развитието на
умните технологии и в частност интернет на нещата (IoT), се очаква многократно
натоварване на заобикалящата ни среда от нейонизираща радиация. Създаването на
умни градове, умни домове и интелигентни производствени обекти провокира
основателни въпроси за възможните негативни въздействия на безжичните технологии
върху здравето на човека и необходимостта от мерки за намаляване на негативното
влиянието върху общественото здраве на технологиите, генериращи електромагнитни
вълни.
Националният център по обществено здраве и анализи е създал онлайн карта на
източниците на електромагнитно поле. 45 Картата показва местоположението на
базовите станции на мобилните оператори, както и тези на радио и ТВ операторите.
Посочени са и стойности от замервания в близост до някои от източниците. Не са
правени комплексни анализи на ефекта от тези източници върху здравето на хората в
градската среда на София.

Последните проучвания показват, че RF-EMF, които се излъчват от клетъчни телефони и
базови станции, се абсорбират в мозъка до степен, която може да повлияе на невронната
активност у човека. Влиянието на нейонизиращата радиация води до повишени нива на
алфа-амилазата в човешката слюнка, тревожност, фобична тревожност, обсесивнокомпулсивно разстройство, високи нива на соматоморфни разстройства и т.н. 44

За целите на мониторинга на качеството на средата е в интерес на СО онлайн карта на
източниците на електромагнитно поле да бъде поддържана постоянно актуална и към
обектите в нея да бъдат добавени:

43 World Health Organization,(2005), Electromagnetic fields and public health. Electromagnetic hypersensitivity. Available on:
https://www.who.int/peh-f/publications/facts/fs296/en/.

44 Augner C., Hacker, G. W, (2009), Are people living next to mobile phone base stations more strained? Relationship of health
concerns, self-estimated distance to base station, and psychological parameters. Indian J Occup Environ Med. 2009 Dec; 13(3):
141145. doi: 10.4103/0019-5278.58918. 10
45 https://public-emp.ncpha.government.bg/Geolocation/ViewBaseStationsOnMap.aspx

•

изградените трафопостове

•

електропроводите с високо напрежение - над 20 kV
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Също така е важно броят на замерванията да бъде увеличен и те да бъдат правени
регулярно, особено в територии с голяма концентрация на население и територии с
рекреационна функция.

•

Да се извършва скрининг на ЕМП от независими неправителствени организации, с
което да се подпомогнат усилията на СО за превенция на общественото здраве.

•

Провеждане на постоянна разяснителна дейност относно риска от
електромагнитно замърсяване сред различни целеви групи, определени на принципа
на потребителските им активности.

I.9.5.4. SWOT анализ лъчения
Силни страни
•

Не са регистрирани стойности на радиационния гама-фон, различни от
естествените.

•

Не е наблюдавана тенденция за повишаване на обемната специфична активност на
естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух.

•

При наблюдението на радиационното състояние от фоновия мониторинг за
необработваеми почви не са констатирани изменения над характерните за
съответните райони стойности на специфичната активност на естествените и
техногенни радионуклиди.

•

В повърхностните водни тела и седименти в страната не са установени
замърсявания с естествени и техногенни радионуклиди.

•

В районите на потенциални замърсители не е установено разширяване на
засегнатите терени.

•

Към момента няма доказани негативни здравни ефекти върху околната среда или
човешкото здраве от нейонизирано лъчение.

•

Осъществяване на оперативен контрол на обекти, източник на ЕМП при сигнали на
заинтересовани граждани

Заплахи
•

Възникване на електромагнитно замърсяване на територията на СО, което би
отключило здравословни проблеми сред населението и най-уязвимата възрастова
група - децата.

Слаби стани
•

Качеството на контрола на нейонизиращите лъчения не е на необходимото ниво.

•

Липсват достатъчно проучвания за негативни здравни ефекти върху околната
среда или човешкото здраве в резултат на нейонизирано лъчение.

•

Мониторингът на обектите - източник на ЕМП, не е пълен поради отсъствие в
плана за контрол на обекти като трафопостове, далекопроводи и др. източници на
нейонизиращо лъчение, които биха били значими за общественото здраве.

Възможности
•

Разширяване използването на подземни контейнери за централните градски части
и др. места, където това е необходимо.

•

При установяване на повишени стойности на ЕМП да се предприемат действия за
екраниране на жилищните сгради, учебните заведения и обектите от обществен
интерес.
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Националната екологична мрежа (НЕМ) на територията на Столична община (СО) заема
обща площ от 176,3 кв. км, което е 13,12% от територията на общината. Поради
високата степен на урбанизация, СО е с най-нисък дял на обектите от НЕМ в целия
Югозападен район. Обектите от НЕМ на територията на СО включват защитени
територии, опазвани по Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони,
опазвани по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
I.9.6.1. Защитени територии
В границите на СО попадат тринадесет защитени територии, а защитена местност
„Шумнатото тепе – 1” (площ 1,5 ха) е разположена в землището на село Ново село, община
Самоков, и граничи със Столична община. Различните категории защитени територии
имат различни режими на ползване/защита, които са описани в закона. На територията
на СО има: 2 резервата - Бистришко бранище и Торфено бранище, 2 природни
забележителности - Кътински пирамиди и Урвич, 1 природен парк - Витоша и 8 защитени
местности - Манастирска кория, Турченица, Еленина бара, Блатата, с. Долни Богров,
Извора, Врана, Теснолистен божур и Шумнатото тепе 2.

Двата резервата „Торфено бранище” и ,,Бистришко бранище” са едни от първите
обявени защитени територии в България. По смисъла на ЗЗТ това са защитени
територии изключителна държавна собственост, образци на естествени екосистеми,
включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и
местообитанията им. Опазването им изключва всякаква или допуска минимална човешка
намеса. 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. Двата
резервата от територията на СО са относително достъпни за жителите на София и
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други населени места. Най-близки до резерват „Торфено бранище” са столичните
квартали Драгалевци – 2,5 км, Симеоново – 3,0 км и Бояна – 3,8 км. Най-близките населени
места до резерват „Бистришко бранище” са селата Бистрица – 0,6 км и Железница – 3,2
км. Резерват „Торфено бранище” със 785,44 ха площ и надморската височина между 1750 и
2290 м се намира в землището на квартал Бояна, изцяло в Столична община. Целта на
обявяване „Торфено бранище” за резерват е опазване не субалпийски торфища, нямащи
аналог по мащаб и видово богатство в българската природа. На територията му се
намират едни от най-обширните, представителни и добре запазени торфищни
комплекси в България.
Резерват „Бистришко бранище” е с площ от 1061,6 ха и попада изцяло в СО. Целта на
обявяване е опазване на смърчови гори. Разширяването на площта през 1968 г. е с цел
запазването на ценни насаждения, представляващи интерес за биологическата и
горскостопанската наука, находище на редки за Витоша растителни и животински
видове и красив пейзаж. През 1977 година резерватът е обявен от ЮНЕСКО за биосферен.
Надморската височина на „Бистришко бранище” е между 1430 м и 2282 м (връх Голям
Резен).
И двата резервата се управляват и стопанисват от РИОСВ – София. Институцията
обаче не разполага със специализирана структура, нито охрана за целта, което е
предизвикателство пред опазването на ценността на двата обекта.
Природен парк ,,Витоша” с територия от 27 079 ха попада в обхвата на четири общини:
Перник, Радомир, Самоков и Столична. Около 37% от територията на парка попада в
границите на СО. Паркът заема 9,12% от територията на СО. В обхвата на парка влизат
имоти, които са държавна, общинска собственост и собственост на физически и
юридически лица. Управлението на парка се обезпечава от Дирекцията на Природен парк
„Витоша“.

СО е идентифицирала необходимостта от изработване на подробен устройствен план
(ПУП) за осигуряването на по-добро и интегрирано управление, поддържане и запазване на
инфраструктурата на територията на ПП „Витоша“, като водохващания, пътища и
туристическа инфраструктура. Процесът се очаква да стартира през 2021 г. с
изготвяне на Задание. Съставянето на ПУП ще е насочено към запазването на
ценността на Витоша като природен парк и намаляването на ефекта от присъствието
на хора в него.
Столична община е възложила на Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания (ИБЕИ) на БАН анализ и картиране на биоразнообразието за Негованското
езеро, както и предложение, което е внесено от СО в РИОСВ за обявяване на
територията за защитена местност. За Лозенската планина също има разработка на
ИБЕИ на БАН, с препоръки за мерки за управление на ЗЗ, както и обявяване на ЗТ, които
следва да се процедират от СО. С обявяването на вече установените ценни територии
за защитени СО може значително да допринесе за изпълнението на поставените цели за
защита на 30% от териториите с богато биологично разнообразие, поставени в
стратегията за биоразнообразие на ЕК ( темата е засегната в повече подробности в
част I.9.6.4. Биоразнообразие).
Столична община има потенциала да допринесе и за друга цел, заложена в стратегията на
съюза, а именно строга защита на 10% от старите и ценни гори. На територията на
общината има картирани и оценени от ИБЕИ на БАН ценни гори във фаза на старост,
които са предложени за защита от научната организация и неправителствена
организация WWF. От друга страна обаче общинското предприятие „Управление на
общински земи и гори" е предложило други площи за същата цел. Териториите на
определените от WWF и ИБЕИ на БАН като ценни гори съвпадат до голяма степен с
определените зони с богато биоразнообразие.
I.9.6.2. Защитени зони

Планът за управление на Природен парк “Витоша” (2005 – 2014 г.) е приет през 2005 г.
През 2015 г. е предложена неговата актуализация, но тя впоследствие е оттеглена.
Проекти на планове за управление на резерват „Торфено бранище“ и резерват
„Бистришко бранище“ са в процедура, съгласно данни на МОСВ. За останалите защитени
територии и зони, разположени частично или изцяло в границите на СО, няма утвърдени
планове за управление. Съгласно приложимото законодателство СО може да инициира
разработване на планове за управление на защитените територии на нейната
територия.
46
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Съгласно Закона за биологичното разнообразие в обхвата на СО попадат седем
защитени зони, които са част от националната екологична мрежа Натура 2000. Една от
тях - „Витоша,” е обявена и по двете директиви - Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана Директива за
местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици
(наричана Директива за птиците), други три зони са защитени само по Директивата за
местообитанията и две по Директивата за птиците.

http://park-vitosha.org
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В защитени зони по Директивата за местообитанията се цели опазване и устойчиво
управление на естествени местообитания и ключови видове от европейско значение
(различни от птици). В тях се опазват общо 58 естествени местообитания и 119 вида
животни от групите на бозайници, земноводни и влечуги, безгръбначни, риби и растения.
В зоните по Директивата за птиците се опазват общо 172 вида диви птици.
В Плана за действие към Стратегията за развитие на София като туристическа
дестинация 2017 – 2030 г. са планирани дейности за насърчаване на туризма в Природен
парк “Витоша” чрез разработване на атрактивни възможности за вътрешния и за
международния пазар - мрежа от места за наблюдение с платени далекогледи, валоризация
на антропогенните ресурси, зони за приключенски, екстремен и спортен туризъм, вкл.
намиране на трайно, обществено приемливо и екологосъобразно решение за развитие на
ски зоната и др. В защитена зона „Рибарници Челопечене“ по протежението на р.
Лесновска и защитена зона „Долни Богров - Казичене“ е планирано предлагане на
маршрути за наблюдение на птици.
СО има интерес от развитие на туризма на Витоша, но в същото време следва да се има
предвид, че Природният парк е най-гъсто застроената защитена територия в
България. Не е в интерес на биоразнообразието, което е една от основните ценности на
парка, да се увеличава застрояването в него. Съществуващата инфраструктура – хижи,
хотели, пътища, ски съоръжения и други – трябва да бъдат обновявани, а не
разширявани. Всички дейности, които се планират на територията на парка следва да
са строго насочени към опазване на природата, биологичното разнообразие и
чистотата на водите и в съответствие с обществения интерес от запазване на
планината за настоящите и идните поколения. Планирането на дейности за развитие на
защитените територии за туризъм следва да се съобразят с възможностите на
природната среда да понесе свързаното с това натоварване и въздействие върху
екосистемите и видовете, така че да не се рискува компрометиране функциите на тези
територии за опазване на това природно богатство. Едно от сериозните
предизвикателства в Парка е нефункциониращата пречиствателна станция
„Брезовица”. Това е от изключително значение за обработване на водите от център
„Алеко“ и другите обекти в парка. Предизвикателство също е и допускането на
автомобилен трафик в планината. В отговор и на двете е необходимо да се предприемат
мерки, за да бъде запазена привлекателността на Витоша, както и нейната ценност. СО
следва да инициира разработването на ПУП, който да обхване цялата инфраструктура,
както инженерната, така и туристическата, които да бъдат разгледани, анализирани и
планирани в цялост, съобразявайки се с екологичните изисквания.

I.9.6.3. SWOT анализ защитени зони и територии
Силни страни
● На територията на СО има защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ).
● СО попада на един от основните европейски миграционни пътища на
птиците Via Aristotelis и е в близост до Европейския зелен пояс.
● Добре планирана зелена система, осигуряваща връзките на урбанизираните
територии с планините, което предлага разнообразни възможности за отдих,
спорт и забавления.
● Богато биологично разнообразие, защитено в териториите със специален
статут, част от националната и общоевропейската екологична мрежа.
● Наличие на разнообразни и големи по площ зони с богато биоразнообразие извън ЗТ и
ЗЗ. В доклада по стъпка 2 на Визия за София са посочени горещи зони за
биоразнообразие.
● Голямо разнообразие на типове местообитания в ПП “Витоша” – 61 различни типа
природни местообитания.
● Близостта на планина Витоша до града предлага възможности за целогодишен
туризъм.
● ЗТ и ЗЗ предлагат широк обхват от екосистемни услуги.
● СО има интерес от развитие на планинския туризъм.
● Наличие на богато биоразнообразие, редки и защитени видове и местообитания и
ценни гори във фаза на старост, предложени за защита от научната общност.
Слаби страни
● Силно фрагментиране на защитените територии извън НАТУРА 2000 и липса на
свързаност чрез екологични коридори.
● От 2015 г. няма приет актуализиран План за управление на парк “Витоша”.
● Витоша е най-гъсто застроената защитена територия в България.
● Инфраструктурата в парк “Витоша” е остаряла и в лошо състояние.
● Пречиствателна станция “Брезовица”, предназначена за пречистване на водите от
център Алеко, не функционира.
● През почивните дни има силен автомобилен трафик в парк Витоша.
● Липсва добре организиран градски транспорт до планината.
● Драгалевския и Княжевския лифтове не работят от много години.
● Много пътеки и алеи в парк “Витоша” не се поддържат в добро състояние.
● Няма сертифицирани общински гори във фаза на старост на територията на парк
“Витоша”, а такива реално има.
● Няма сертифицирани общински гори със стандарт за устойчиво стопанисване.
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● Неподдържана общинска сграда на Златните мостове.
● Липса на планове за управление и зоново регулиране на дейностите в ЗТ и ЗЗ (освен
резерватите и Природен парк “Витоша”).
● Липса на определени специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата
Натура 2000.
● Изгубен статут на биосферен резерват на “ Бистришко бранище”.
● ЗТ и ЗЗ не са обект на систематичен мониторинг и проучвания.
● Недостатъчни условия за развитие на туризъм в северната, североизточната и
северозападната част на града, което увеличава натиска към защитените
природни зони в южната част на града (в частност към Витоша).
Възможности
● Възстановяване на влажни зони извън НАТУРА 2000 или създаване на изкуствени
влажни зони с многопосочно използване.
● Използване на околоградските водни площи за създаване
на паркоустроени крайградски територии за летен отдих и спорт, свързан с
разнообразното използване на водните ресурси.
● В Плана за действие към Стратегията за развитие на София като туристическа
дестинация 2017 – 2030 г. са планирани дейности за насърчаване на туризма в
Природен парк “Витоша” чрез разработване на атрактивни възможности за
вътрешния и за международния пазар - мрежа от места за наблюдение с платени
далекогледи, валоризация на антропогенните ресурси, зони за приключенски,
екстремен и спортен туризъм, вкл. намиране на трайно, обществено
приемливо екологосъобразно решение за развитие на ски зоната и др. В защитена
зона „Рибарници Челопечене“ по протежението на р. Лесновска и защитена зона
„Долни Богров - Казичене“ е планирано предлагане на маршрути за наблюдение на
птици.
● Интегриране на ПП „Витоша” в системите за отдих, екологичен и културен
туризъм, спорт, екологично възпитание и обучение.
● Използване на природно-културното наследство като генератор на развитие, чрез
обвързване на обектите в маршрутна мрежа.
● Проучване на взаимодействията и връзките между ЗЗ и ЗТ в и около София
със Зеления пояс на Европа и миграционния път на птиците.
● Проучване на възможности за засилване на връзките на ЗЗ от северната страна на
града с обектите на зелена система.
● Проучване на възможности за обособяване на „точки” и маршрути за наблюдение
на орнитофауната с образователна и туристическа насоченост.

● Проучване на възможните връзки между определените горещи зони за
биоразнообразие извън ЗТ и ЗЗ със самите ЗТ и ЗЗ. Идентифицирането на тези
връзки може да подобри условията за опазването на биоразнообразието, като даде
възможност за циркулация на биологичните видове, намаляване
на хабитатната и ландшафтна фрагментация.
● Създаване на партньорства с природозащитните организации.
● Развитие на достъпността до природни територии от северната и
североизточната част на града.
● Използване на природните зони като свързващ елемент между града
и останалата част на региона и катализатор за регионално развитие.
● Подчертаване на връзките между културните и природните забележителности,
като културни ландшафти и ландшафтни обекти.
Заплахи
● Забавяне на приемането на планове за управление на защитени територии.
● ЗЗ (освен тези, които съвпадат с границите на резерватите и Природния парк) не
са зонирани.
● Интензификация на селскостопанските практики в границите
на орнитологично важните места.
● Прекомерно човешко присъствие, предизвикващо безпокойство при животните по
време на размножителния период и отглеждането на малките, по чувствителните
маршрути в резерватите: от х. Алеко до учебен център Академик, от х. Алеко до с.
Бистрица, пътеката от почивна станция Ведра до х. Погледец.
● СО може да допринесе значително за целите, поставени в стратегията за
биоразнообразие на ЕК и целите на COP 15, като разшири територията на НЕМ с
предложените от научната общност зони за защита и ценните гори във фаза на
старост.
I.9.6.4. Биоразнообразие
Биологичното разнообразие на територията на Столична община (СО) е концентрирано
в обектите от Националната екологична мрежа - Природен парк ,,Витоша“, двата
резервата „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“, както и в защитените зони от
Националната екологична мрежа Натура 2000, попадащи в обхвата.
На базата на анализи на литературни и лични данни и проучвания, в стъпка 3 на Визия за
София са определени 33 зони с висока концентрация на биологично разнообразие извън
защитените зони и територии в рамките на СО, представени на картата горе.
Идентифицирани са няколко зони от ключово значение за биоразнообразието. Повечето
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от тях представляват комплекси от разнородни ландшафти и местообитания.
Наличието на такива места извън обявените защитени зони и територии е ценен
ресурс за СО. Този ресурс следва да се изследва целенасочено , да се картира, верифицира и
анализира състоянието и разпространението на биоразнообразието в Столицата.
Зоните, определени според Визия за София за такива с богато биологично разнообразие,
заемат 28% от територията на Столична община, като около половината (47%) от
тези територии попадат или в елементи на НЕМ или в паркове и градини, според ОУП
2009. Тези обстоятелства предпоставят, че значителна част от тях са защитени до
една или друга степен от директна загуба от разрастващата се урбанизация, но все пак
са подложени в различна степен на натиск от антропогенни дейности.
Това поставя Столична община на една от предните позиции по потенциал да допринесе
значително за целите на COP15 и стратегията за биологично разнообразие на ЕК, а
именно 30% от земята с богато биологично разнообразие да бъде защитена до 2030.
На територията на СО се срещат голям брой видове растения и животни. По
предварителни данни обаче популациите на консервационно значимите видове са малки и
локализирани в отделни находища. Това увеличава тяхната застрашеност и ги поставя
в риск от изчезване, причинено от разширяването на урбанизираната част в общината
и земеделските територии с интензивно земеделие. Необходимо е обвързването на
тези огнища чрез елементите на зелената система. Повече за нея в част I.9.8.-Зелена
система.
Според различни данни и анализи вкл. Визия зоните с богато биологично разнообразие,
извън защитените зони и територии, са обитавани от минимум 1195 вида животни и
растения. Установени са 47 типа природни местообитания. Бозайниците са
представени от 54 вида, от тях 27 (без прилепи) са обект на защита по българското
(ЗБР) и/или международно (ДМ, БК, БоК, CITES). На територията на СО се срещат 20 вида
прилепи от две семейства. Всички те са с висок статут на защита съгласно
българското и международно законодателство. Установените видове птици са 286.
Почти всички са включени в Закон за Биологичното Разнообразие (ЗБР), т.е. подлежат на
законова защита. Близо 40% от всички видове птици в разглежданата територия са
включени в Червената книга на България, а видовете, включени в Приложение № 1 от
Директивата за птиците, са 93. Почти всички видове, съобщени за общината, са
посочени в Приложение №2 или №3 на Бернската конвенция. В Бонската конвенция са 98
вида, а в CITES – 43. Видовете земноводни и влечуги са 26, като всички представители, с
изключение на жълтоухата водна змия, срещани на територията на СО, са защитени от
българското и/или международно законодателство. Установени са 33 вида риби, както и

393 вида безгръбначни - охлюви, паяци, многоножки и насекоми. Приоритетни за опазване
в Европейския съюз са 3 типа местообитания, а растителните видове 179.
Особено важно място в опазване на биоразнообразието заема ПП „Витоша”, като на
неговата територия са установени 1489 вида висши растения, от които 10% са
лечебни, 500 вида сладководни водорасли, 360 вида лишеи, от които 22 се срещат
единствено на територията на парка, над 360 вида мъхове и 805 вида гъби. Богата е и
фауната с установени 181 вида птици (заедно с околните влажни зони достигат 236
вида), 15 вида едри бозайници, 13 вида прилепи, 22 вида дребни наземни бозайници, 22 вида
от херпетофауната, 9 вида риби и множество представители на безгръбначната фауна.
Голяма част от тях се срещат на територията на СО. Природен парк „Витоша“ обхваща
почти цялата едноименна планина. Около 44% от парка (11 900 хa) се намират в Столична
община. По-голямата част от Витоша е заета от територии на горския фонд. В
изпълнение на програмата CORINE BIOTOPS, планината Витоша е включена в списъка с
местата, съхраняващи природни ценности с европейска значимост. В защитените зони
в мрежата Натура 2000 се опазват общо 58 естествени местообитания и 119 вида
животни от групите на бозайници, земноводни и влечуги, безгръбначни, риби и растения
и общо 172 вида диви птици.
Според анализът на горите в СО, направен по проекта за общинския План за действие за
устойчиви енергия и климат (ПДУЕК), горите в горския фонд на СО заемат обща залесена
площ от 35 931 ха. Те са разположени предимно по склоновете на ограждащите
софийската котловина планини – Витоша, Стара планина, Лозенска, Плана, Люлин. Има
идентифицирани разминавания в данните на различни институции по въпроса за
собственост, обхват, управление, устройство на територии на горите в СО и следва да
се направи цялостен анализ и уеднаквяване и синхронизация на данните.
Височината на Витоша е предпоставка за значително разнообразие от екологични
условия. Преобладават издънковите гори за превръщане в семенни – 19 695 ха (54,8% от
залесената площ), следвани от иглолистните гори – 10 742 ха (29,9% от залесената
площ), широколистните високостъблени гори – 3031 ха (8,4% от залесената площ) и
нискостъблените гори – 2458 ха (6,9% от залесената площ). Отделно на територията
на Държавно горско стопанство (ДГС) „София” има 4752 ха (11,4% от общата площ на
горското стопанство) недървопроизводствени площи, които са 1467 ха поляни (3,5% от
общата площ), 851 ха високопланински пасища (2,0% от общата площ) и 700 ха
нелесопригодни (1,7% от общата площ).
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Сравнителният анализ на данните за големите столични паркове (Борисова градина
заедно с Ловен парк, бъдещият парк Въртопо, Северен парк, Западен парк и Южен парк)
поставя Въртопо на първо място по брой на видовете бозайници, растения, земноводни
и влечуги, както и на типовете природни местообитания. Борисова градина е на второ
място по брой на видовете птици (с 8 по-малко) и безгръбначни. Според анализа във
Въртопо са установени 18 вида бозайници, 150 вида птици, 7 вида земноводни, 6 вида
влечуги, 114 вида безгръбначни, 31 вида растения и 4 типа природни местообитания. От
тях 7 вида бозайници, 128 вида птици, 5 вида земноводни, 5 вида влечуги и 2 вида
безгръбначни са защитени по Закона за биологичното разнообразие, а 39 вида птици и 1
вид земноводно са включени в Червената книга на България. Въртопо представлява и
екологичен коридор, включително спирка по време на миграция, за много видове птици. В
територията има важни за биоразнообразието влажни зони, а в местността му Средорек
– уникална флора и фауна 47. На територията на Въртопо има важни ливадни комплекси,
играещи ролята на екологични коридори и ключови места за птиците – в частност за
ливадния дърдавец (по време на гнездене и миграция), като ловни територии на белия
щъркел и на видовете грабливи птици. 48
Голямо предимство на София е концентрацията на научна общност (като Биологически
факултет на СУ, Природонаучния музей и института за биоразнообразие и екосистемни
изследвания на БАН) и активни граждански, неправителствени и бизнес организации
занимаващи се с изследване и наблюдения на биоразнообразието. Всички тези
организации, а и отделни експерти и любители събират и анализират данни за различни
видове, според интересите им. СО може и следва да положи усилия в идентифицирането
им и в систематичното обобщаване и актуализация на всички данни, като се възползва и
стимулира граждански данни и наука (citizens science), подход, за събиране на данни и
вземане на решения на тяхна база, който се промотира от Европейска комисия, като
водещ орган е Съвместния изследователски център на ЕК ( JRC). Например Боянското
блато е идентифицирано като зона с богато биоразнообразие от местни жители, а
Софияплан, по възлагане на НАГ възложи на експерти от ИБЕИ на БАН да изготвят доклад
за състоянието на биоразнообразието и екосистемата там. Този доклад потвърди, че
зоната е с богато биоразнообразие, но е и под голям антропогенен натиск. Резултати от
проучването, както и препоръки за следващи действия са налични тук. Благодарение на
граждански инициативи на НПО-та и любители по събиране на данни в платформата
ebird за София има събрани голямо количество наблюдения за птици. Има регистрирани
наблюдения за общо 327 вида за София град, от които 288 вида са наблюдавани след 2000
година. Също в резултат на гражданска инициатива има систематизирана информация
47

Съкратен доклад за ОУП на СО от 2003 г.

биоразнообразия в парк Въртопо. Това говори за голямо биоразнообразие за европейска
столица, върху което СО има потенциал да развие както екотуризъм, като и модерни и
иновативни образователни програми.
СО не разполага с общински план за действие за биологичното разнообразие, в разрез с
добрите практики в Европейския съюз и примера на други европейски столици и градове.
Такъв план би поставил акцент на дългосрочното устойчиво опазване на биологичното
разнообразие като важен ресурс на общината. Той би следвало да се разработи на база на
детайлно картиране и оценка на състоянието на биоразнообразието в СО.
На базата на анализа на наличните данни и разпространението на зоните с богати
биоразнообразие Софияплан счита, че при разработването на стратегия и план за
действие за биологичното разнообразие СО следва да приложи дълбока интеграция с
процеса по изменението на Общия устройствен план (ОУП), съставянето на подробни
устройствени планове (ПУП) и определянето на мерки за управление за зелената и синя
системи. Зоните с богати биоразнообразие следва да се картират и анализират, като се
интегрират в зелената и синя системи на СО, включително чрез изпълнение на мерките в
ЕО към ОУП 2009 за създаване на екологични коридори и буферни зелени зони покрай
реките и др. За зоните с богато биоразнообразие, част от планиранете паркове и
градини на СО, следва да се разработят планове за управление, целящи опазването на
биологичното разнообразие и др.
Биоразнообразието, което в градска среда се поддържа и развива в зелената и синята
системи е основата на екосситемните услуги, които природата предоставя. Аспекти
свързани със състоянието, натиските и нуждите за поддържание и развитие на
биоразнообразие и предоставяне на екосистемни услуги са взаимосвързани и в
допълнение са разглеждани в разделите за Екосистемни услуги, Зелена система и Води.
I.9.6.5. SWOT анализ биоразнообразие
Силни страни
● Наличие на естествени местообитания на територията на СО и в близост до
населените места, даващи възможност за ефективна почивка и рекреация на
населението.
● Богато биологично разнообразие в зелените площи на урбанизираната част на
общината.
● Разработени нови проекти за Зоологическа градина - София (напр. конюшня,
карантинно отделение и ветеринарна клиника).
48

Доклад за оценка на съвместимостта с целите за опазване на защитени зони от Натура 2000 на проект за изменение
на ОУП на СО
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● Концентрация на научен и изследователски капацитет на биоразнообразието и
екосистемите в СО.
● Наличие на неправителствени и граждански организации, както и отделни
любители на биоразнообразието, изследващи и събиращи данни в различни
платформи и бази.
● Зони с богато биоразнообразие, редки и защитени видове и местообитания
Слаби страни
● С изключение на зоните от мрежата НАТУРА 2000, останалите защитени
територии са много малки по площ и силно фрагментирани, което затруднява
консервацията им в дългосрочен план.
● Лошо състояние на зоологическата градина в гр. София, вкл. на спасителния център
към нея и недостатъчното им използване за разпространяване на природозащитни
и екологични послания.
● Липса на систематично проучване и мониторинг на състоянието на
биоразнообразието.
● Липса на картиране, анализ и оценка за верификация на определените зони с богати
биоразнообразие.
● Застрашеност на екосистемите, поддържащи биоразнообразието, поради
неустойчива урбанизация.
● Липса на диалог и координация между експертите, научните институти и
гражданските организации събиращи данни за биоразнообразието.
Възможности
● Изпълнение на проекти по възстановяване и разширяване на територии с
биоразнообразие, изпълнение на проекти свързани със Зеления пакт на ЕС.
● Изпълнение на проекти по интегриране на биоразнообразието и екосистемите
като природосъобразни решения на значими екологични проблеми за подобряване на
градската среда.

● Координирани усилия на СО и научната, академична общност и гражданските
организации за целите на систематизиране на наличната информация за
биоразнообразието и събиране на актуални данни за статуса и разнообразието на
видове в СО и запазването на богатите зони на биоразнообразие.
● СО може да допринесе значително за целите поставени в стратегията за
биоразнообразие на ЕК и целите на COP 15, както защити 30% от територията си,
чрез интегриране на зони с богато биоразнообразие в ОУП като зони за зелена и
синя системи, след доказване на наличие на богато и ценно биологично
разнообразие.
Заплахи
● Някои от хидроморфологичните промени за осигуряване на защита от наводнения и
при ерозия водят след себе си негативни екологични последици. При корекциите/
изправянето на реките се променя формата на реката (премахване на меандрите) и
речният профил; променя се и скоростта на течението. Тези промени водят до
изменение. на екосистемите в тези участъци. Наличието на диги прекъсва
връзката с естествените заливни територии и води до осушаване на крайречните
влажни зони.
● Липса на специфични цели и мерки за опазване на видовете и местообитания обект на опазване в защитените зони.
● Липсата на общински план за действие за биологичното разнообразие ограничава
възможните действия.
● Загуба на зони с богато биоразнообразие поради неотчитането на тези зони като
такива, които да се запазят и развиват, заради липса на данни и план за действие,
урбанизация на същите, липса на изградена канализация, нерегламентирани
сметища и др..
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През 2018 г. Столична община (СО) поема ангажимент към „Глобално споразумение на
кметовете за климат и енергия“ – да възприеме интегриран подход за смекчаване на и
адаптация към изменението на климата чрез разработване на „План за действие за
устойчива енергия и климат“ (ПДУЕК) за периода 2021-2030 г. и да постигне най-малко
40% намаление на емисиите на парникови газове на територията на общината спрямо
2007 г. Но реално дейностите на СО за присъединяване към международните усилия за
борба с климатичните промени започват още през 2011 г. с присъединяването й към
„Споразумението на кметовете“ , с което СО поема ангажимент за намаляване на
парниковите газове с 22% спрямо нивата от 2007 г. В изпълнение на този ангажимент е
разработен и одобрен „План за действие за устойчиво енергийно развитие“ за периода
2012–2020 г. По-късно, през 2015 г. Столична община се присъедини и към глобалната
инициатива на ООН „Пакт на кметовете”, с което се ангажира и със справяне с
последствията от климатичните промени. В съответствие с поетите ангажименти е
изготвена и одобрена „Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична
община“ и план за действие към тази стратегия за периода 2019–2025 г.

емисиите е с 13,6%. За съжаление обаче, тези сектори имат твърде малък дял в общото
количество на емисиите на парникови газове в общината и не оказват голямо влияние
върху общия краен резултат. В сектор “Отпадъци“ , който има сравнително по-голям
дял в общото количество на емисиите на парникови газове, е регистрирано увеличение
на емисиите, което се дължи най-вече на инертността на отделяне на метан от
депонираните отпадъци 49.

През 2017 г. европейската инициатива „Споразумение на кметовете” и инициативата на
ООН „Пакт на кметовете” се обединяват в „Глобално споразумение на кметовете за
климат и енергия”, за да се постигне консолидиран напредък на градско равнище към
нисковъглеродна икономика и устойчиво развитие и да се демонстрира значението на
местните действия за постигане на глобален ефект.
I.9.7.1.

Емисии на парникови газове (ПГ)

Според изготвената инвентаризация на емисиите на парникови газове на СО за 2018 г.,
общината е постигнала намаление на емисиите спрямо базовата 2007 г. с 18,2%.
Полученият към 2018 г. резултат означава, че СО е много близо до постигане на целта за
намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. с 22%. Секторите „Жилищни
сгради“, „Промишленост и строителство“, „Сгради от третичен сектор“ и „Транспорт“
имат основно значение за генерираните емисии. Налице е значително намаление на
емисиите в сектор „Промишленост и строителство“ и в „Жилищни сгради“, което е
съответно с 39,1 % и 24,1 %. При другите сектори с голям дял на емисиите на парникови
газове има увеличение на емисиите, като за „Сгради от третичния сектор“ то е 4,9 %, а
за „Пътен транспорт“ е 18,9%.
В сектор „Общински сгради“ е постигнато най-голямото намаление на емисиите от
34,4 %. В друг сектор, който е под прекия контрол на СО – „Осветление“, намалението на
Увеличението на емисиите не се дължи на увеличение на общите количества отпадъци, а по-скоро на инертността на
процеса на отделяне на ПГ. При методологията за отпадъците се взимат предвид количествата депонирани отпадъци
от датата на отваряне на депата, морфология на отпадъка, органичното съдържание и потенциала за образуване на
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Разпределение на емисиите на отделните сектори в общото количество на емисиите на
ПГ за 2018 г.
I.9.7.2.

Потенциал за намаляване на емисиите на ПГ

ПДУЕК оценява, че най-голям потенциал за намаляване на емисиите на ПГ до 2030 г. в
рамките на 40% спрямо 2007 г. имат следните сектори:
1. общински сгради;
2. транспорт, с изключение на авиацията;
3. улично осветление;
4. жилищни сгради;
5. сгради от третичния сектор;
6. отпадъци (включва и отпадъчни води);
7. промишленост и строителство.
метан на различните типове отпадъци, оползотворените количества метан. Тъй като разграждането на органичния
компонент е бавен процес и не цялото количество, депонирано в дадена година, се разгражда в рамките на същата година,
годишните емисии на метан се изчисляват на база натрупаните в депата отпадъци за целия период на опериране.
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В първите три сектора СО има правомощията и ресурса да упражнява директно влияние.
Върху останалите четири общината също може и трябва да влияе посредством
регулации и стимули.

е важно от гледна точка на редица сектори и стопански дейности, за които климатът
има значение: градска среда и териториално устройство, енергетика, възобновяеми
енергийни източници, воден сектор, транспорт, строителство, биоклиматичен
комфорт на човека, здраве, туризъм, горски сектор, природна среда и биоразнообразие,
селско стопанство и др.

I.9.7.3. Оценка на риска от проявлението на климатичните промени
В процеса на разработване на Стратегия за адаптация към климатичните промени на СО
е направена първата оценка на климатичните опасности за територията на СО. През
септември 2020 г. Столична община актуализира анализа на климатичните опасности за
територията на СО и направи нова оценка на уязвимостта и въздействието на тези
опасности, за да се определят основните климатични рискове за общината. Въз основа
на тях е необходимо СО да планира своята политика за адаптация към климатичните
промени в съответствие с изискванията на Глобално споразумение на кметовете за
климат и енергия. Оценките са извършени за секторите Води, Горско и селско
стопанство, Градско планиране, Гражданска защита, бедствия и аварии, Околна среда и
биоразнообразие, Отпадъци, Сгради, Транспорт, Туризъм и Човешко здраве. Въз основа на
тези оценки са определени най-високите климатични рискове за общината. Така, наред с
общите за страната климатични опасности – екстремни топлинни явления (горещи и
мразови), валежни промени (свързани с проявлението на екстремни валежи, бури,
безвалежни периоди и суши, редуцирани снеговалежи и снежна покривка), пожари,
наводнения и свлачища, към списъка на опасностите за София са добавени и мъгли, както
и потенциал за замърсяване на атмосферата. Те са свързани до голяма степен със
специфичната мезоклиматична ситуация на София, произтичаща от котловинния ѝ
релеф, който обуславя повишена предразположеност към образуване на инверсии и мъгли,
и съответно влошаване на качеството на атмосферния въздух. Въпросът с въздуха е
разгледан в част I.9.2.-Въздух. В допълнение, към климатичните опасности в София е
отнесен и показателят „силен вятър“ (≥14 м/сек), въпреки че местният котловинен
релеф обуславя повишено присъствие на „тихо време“. Основанието за включване на
силен вятър в листа на климатичните опасности произтича от установената
прогнозна тенденция за повишаване на скоростта на вятъра в бъдеще, както и от
тенденцията за повишаване на бурите, включващи и силен вятър. Другите
допълнителни опасности, включени в списъка на рискове за общината, са
контрастните смени на времето, както и понижаването на биоклиматичния комфорт
на човека.
Спецификите на климата на Столична община са отражение на местните
физикогеографски и антропогенни фактори на територията. В дългосрочен аспект тези
специфики ще отразяват и промени в основните климатични параметри. Познаването им

Преобладаващите оценки за степента на уязвимост на отделните сектори към
климатичните опасности са за умерени нива, но са идентифицирани и уязвимости с
висока степен. Най-голям брой уязвимости са определени в секторите Човешко здраве
и Туризъм, при които са определени и най-голям брой уязвимости от висока степен. На
другия полюс, с най-малък брой на уязвимостите към климатичните опасности, на които
е изложена територията на СО, е сектор Води. Най-малък брой уязвимости с високо ниво
на въздействие са отчетени в секторите Води, Сгради и Отпадъци. Открояват се три
вида климатични опасности, за които е определена висока степен на уязвимост в
отделните сектори: интензивни извалявания, бури и екстремна температура.
ПДУЕК предвижда мерки за минимизиране на потенциалните щети от проявлението на
установените климатични опасности.

Ст
епе
н на
екс
поз
ици
я

Климатична
опасност

Екстремна
топлина

3

Екстремен студ

2

Температурни
промени

2

Обилни валежи

2

Интензивни
валежи

3

Промени във
валежните
количества

1

Води

Горс
ко и
селс
ко
сто
панс
тво

Град
ско
план
иран
е

Окол
на
сред
аи
биор
азно
обра
зие

6

9

9

Отп
адъц
и

Сгра
ди

Тран
спор
т

Тури
зъм

Чове
шко
здра
ве

6

6

9
9

6
6

9

6

6

6

6

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 232

Намалявания на
снеговалежите

2

Наводнения

1

6

Суши

2

6

Бури

3

Градушки

2

Силен вятър

2

Мъгли

3

Контрастни
смени на
времето

3

Понижаване на
биоклиматичния
комфорт

3

Свлачища

1

Пожари (по
природни
причини)

2

9
6
9

9

9

6

6

6

6

6

6

9

9

6

9
6

6

Климатичните рискове с висока степен на въздействие за СО
Силно урбанизираните площи на града са най-уязвими на топлинните вълни, като по
границите със зелени територии уязвимостта намалява. Топлинните вълни са една от
най-сериозните прояви на климатичните промени в градска среда. За минимизиране на
уязвимостта на общината е необходимо разширяването на зелените площи и особено на
зелените клинове, както и като цяло по-интензивно градско озеленяване.

I.9.7.4. SWOT анализ
Силни страни
● Столична община има актуална оценка на климатичните опасности. В допълнение
на общите за страната са идентифицирани и специфични за територията на
общината.
● С най-малък брой на уязвимостите към климатичните опасности, на които е
изложена територията на СО, е сектор „Води“.
● При общинските сгради, въпреки изпълнените до момента мерки, все още
съществува значителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност.
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● Столична община е реализирала много дейности в областта на управлението на
отпадъците от 2007 г. насам, които водят до намаление на количеството на
депонираните ТБО, което ще доведе до намаление на емисиите на парникови газове
през 2030 г.
● В системата за външно обществено осветление на СО на този етап съществува
значителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност.
● Сградният фонд на СО, както и жилищните сгради, имат значителен потенциал за
ВЕИ.
● Одобреният План за устойчива градска мобилност предвижда изпълнението на
редица дейности, които ще повлияят за намаление на емисиите на парникови
газове.
Слаби стани
● Потенциалът на синята и зелена инфраструктура не е оползотворен.
● Има обособени площи със значителен ефект на градския топлинен остров, за които
няма планирани мерки.
● Най-голям брой уязвимости са определени в секторите „Човешко здраве“ и
„Туризъм“, при които са определени и най-голям брой уязвимости от висока степен.
● Липса на достатъчно активни мерки за ЕЕ и ВЕИ в общинските сгради.
● Липса на стимули за въвеждане на: (1) нискоемисионни транспортни средства, (2)
алтернативни начини на отопление, (3) мерки за ЕЕ и ВЕИ.
● Недостатъчна активност при работата с населението за изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, в резултат на което делът на обновените сгради е малък на фона на
потенциала в общината.
● Не се събира информация за количество на уловения и изгорен във факел метан,
което не позволява да се отчете ефектът по отношение на намалението на
емисиите на парникови газове.
● Столична община не може да влияе пряко върху осъществяването на мерки в
сектор “Сгради от третичния сектор” за намаляване на емисиите на парникови
газове, а същевременно делът на тези емисии е значителен.
● Недостатъчна степен на благоустрояване и озеленяване на повечето жилищни
квартали.
● Столична община обновява своите сгради най-често по минимални изисквания към
енергийните характеристики. Пропуска се възможността да се оползотвори пооптимално потенциалът за енергийни спестявания на тези сгради, а и темпът на
обновяване не е достатъчно висок.

● Сериозен е проблемът с недостатъчните площи при засаждане в настилка на
единични дървета покрай улици и булеварди. Проблемите са свързани с
недостатъчно място за развитие на кореновата система; „прегряване” през
горещите месеци поради нагряването на тъмните асфалтови настилки в
непосредствена близост; влошаване на почвените условия поради третиране на
пътищата с препарати против замръзване; неправилни резитби и др.
● Липсват актуални данни за всички зелени пространства, стопанисвани от
дирекция „Зелена система” – местоположение, вид територия, площ, видове
растителност, състояние.
Възможности
● Потенциал за прилагане на мерки за „дълбоко“ енергийно обновяване на голяма част
от сградите, тъй като относително малка част от жилищните сгради в София са
обновени.
● Реализиране на енергийни кооперативи в публично-частни партньорства.
● Развитие на алтернативни форми за мобилност - електромобили, велосипедно и
пешеходно придвижване и други.
● Използване в по-голяма степен потенциала на възобновяемите енергийни
източници от общината.
● Подобряване на енергийната ефективност в общински, бизнес и жилищни сгради.
● Въвеждане на енергоспестяващи технологии в общинската инфраструктура.
● Разширяване на топлопреносната и газопреносната мрежи и оползотворяване на
геотермалната енергия за отопление с цел намаляване на изгаряне на твърди
горива.
● Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства.
● Дигитализирането на базата данни на дирекция „Зелена система” би било от голяма
полза за бъдеща експертна дейност, планиране и опазване на зелената система на
СО.
Заплахи
● Изменението на климата може да доведе до: (1) разпространение на болести и
вредители; (2) несъответствия във фенологичните цикли (които застрашават
междувидовите и популационни взаимодействия, свързани с фенологията, като
опрашване и размножаване); (3) засилен натиск от инвазивни видове – естествено
разпространение или въвеждане чрез закупуване в търговската мрежа и
изхвърлянето/изпускането им в природата.
● С НПЕЕМЖС и предоставяната на участниците пълна безвъзмездна помощ беше
създадена нереалистична нагласа у голяма част от населението, че държавата ще
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реши проблемите с енергоефективността на техните жилища. Това може да бъде
сериозна пречка за осъществяването на широкообхватно „дълбоко“ обновяване на
жилищните сгради.
Висока екологична уязвимост на Столична община към следните климатични
опасности - екстремна топлина, интензивни извалявания, бури, суши, контрастни
промени на времето.
Висока социално-икономическа уязвимост на Столична община към следните
климатични опасности - екстремна топлина, екстремен студ, обилни извалявания,
интензивни извалявания, намаляване на снеговалежите, бури, силен вятър, суши,
мъгли, контрастни смени във времето и понижаване на биоклиматичния комфорт.
Висока физическа уязвимост на Столична община към следните климатични
опасности - обилни извалявания, интензивни извалявания, намаляване на
снеговалежите, бури, силен вятър и контрастни смени във времето.
Наличие на силно изразен „градски топлинен остров“ в централните части на града
и в гъсто застроените комплекси, усилващ ефекта на горещите вълни през
лятото.
Наводнения в резултат от интензивни валежи, недобре поддържани и
амортизирани канализационни и други системи за отвеждане на дъждовни води.
Липса на подготовка за въвеждане на изискването за строителство на нови сгради
от 1 януари 2021 г. да отговарят на дефиницията за сгради с близко до нулево
потребление на енергия.
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Зелената система (ЗС) е пространствен градоустройствен елемент, предоставящ
блага от природата за хората. Основното предназначение на зелената система е да
повишава капацитета на природата за предоставяне на множество жизнено важни
екосистемни продукти и услуги, като например осигуряването на чист въздух и вода.
Според Закона за устройството на територията (ЗУТ), зелената система на
българските градове се дели на две основни групи: основно 50 и допълващо 51 озеленяване.
Според закона основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено
ползване. За допълващи елементи на зелената система са определени озеленените площи
за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени,
производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с
друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини,
дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения.
Законът за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) определя
конкретните устройствените зони, формиращи основното озеленяване на
територията на Столична община (СО). Законът определя и междублоковото и уличното
озеленяване като елементи на зелената система.
Благотворно влияние върху качеството на средата обаче имат и много други
територии, които нормативната рамка не определя като зелена система – земеделски
земи, горски масиви и други. В най-общ смисъл това са територии с незапечатани почви,
тоест места, които не са покрити с паваж, асфалт, сгради, бетон, или друг вид покритие
или обекти, създадени от човека. Този тип места предоставят разнообразни
екосистемни услуги. Според данни от 2018 г. 84% от територията на СО е с покритие,
предполагащо незапечатана почва, а напълно или частично запечатани са 16% от
територията. Темата с почвеното запечатване е разгледана по-подробно в част I.9.9.Екосистемни услуги.
Основната част от озеленяването на градовете в България е осъществено между 50-те
и 80-те години на миналия век. През 90-те години на миналия век поддръжката на
големите паркове и градини в СО значително намалява. Изградените напоителни мрежи и
съоръжения в емблематични обекти на градинско-парковото изкуство в София са били
изведени от употреба. В комбинация с климатичните промени това е довело до

50 ЗУТ Чл. 61 (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., бр. 61 от 2007 г.) Основа на зелената система са озеленените площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско
значение - паркове, градини, улично озеленяване.

влошаване здравословното състояние на по-взискателните видове дълготрайна
дървесна растителност в тези обекти на ЗС.
През последните три десетилетия усилията от страна на местната власт за
реализация на нови терени на ЗС намаляха значително. Основен фактор за това е, че СО не
притежава имотите, върху които е предвидена реализацията на нови зелени площи.
Анализ на Софияплан показва, че по-голямата част от площта на предвидените в
устройствените планове, но все още нереализирани, терени за озеленяване се намират
върху имоти частна собственост. През последните 30 години площите на частните
имоти, изкупени с цел разширяване на ЗС клони към нула. Фактор, който влияе негативно
върху способността на общината да поддържа вече изградената ЗС, е малкият брой
общински служители, ангажирани с тази дейност в Дирекция „Зелена система“ и
общинско предприятие „Паркове и градски градини“.
Липсата на данни за ЗС е фактор, който пречи на нейното оптимално управление,
включително и на далновидното изразходване на средства за нейната поддръжка. В СО
не съществуват пълни и достатъчно подробни общински картотеки както за
съществуващата дълготрайна растителност, така и за зелените площи. Дирекция
„Зелена система“, както и Софияплан, а и някои служители на районните администрации,
полагат усилия за попълването и систематизирането на данни, но те са крайно
недостатъчни за формирането на пълноценни регистри. Тази липса се отразява и на
възприятието за зелената система – за местните власти тя е по-скоро разход, а за
обществото – даденост.
I.9.8.1. Обекти за широко обществено ползване
Парковете и градските градини са основни структурни елементи на зелената система.
Те са обекти за широко обществено ползване и законът изисква да са публична
собственост. По-голямата част от парковете попадат в обхвата на т.нар. зелени
клинове. От всички елементи на зелената система парковете предлагат най-много
екосистемни услуги и от тях има най-големи екологични ползи за жителите на града. В
сравнение с много големи европейски градове СО разполага със значителен брой и площ
градски паркове, които са разнообразни по характер и организация, и в които се
наблюдава високо биоразнообразие. Биоразнообразието е разгледано в повече
подробности в част I.9.6_Биоразнообразие.

51 ЗУТ Чл. 61 (3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.) Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено
ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и
озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми,
зоопаркове, защитни насаждения.

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 237

През последните години СО направи немалко инвестиции в парковата среда – пейки,
осветление, косене, нови дървета и други. Това видимо увеличи ползваемостта на
софийските паркове, което привлече повече хора в тях и „удължи работното им време“ и
вечер. Успоредно с това се променя и градската култура за тяхното използване.
Надписите „Не гази тревата“ изчезнаха, а жителите на София осъществяват много
повече свои активности в парковете – спорт, култура, отдих. Немалко софийски
фестивали се провеждат в паркове. Въпросът с фестивалната култура е разгледан в
част I.7.4.-Култура и културната инфраструктура.
Пред софийските паркове има и немалко предизвикателства. Климатичните промени
водят до променена биотична среда, към които някои от растителните видове не
успяват да се приспособят и загиват, а други не се развиват оптимално. В същото
време не се обръща достатъчно внимание на водните площи и ползите, които биха могли
да имат регулиращо значение за микроклимата в парковете и териториите около тях.
Съществуващите фонтани, чешми, водни огледала и изкуствени езера често не
функционират по предназначение и на много места не се поддържат.
Негативната тенденция на климатичните промени бива подсилена от негативния
ефект от почвеното запечатване. Изграждането или поставянето на обекти върху
тревни площи, или пък използването на определени настилки (бетон, асфалт) намалява
положителния ефект от парковете. Алейната мрежа сама по себе си също има нужда от
преосмисляне, вземайки предвид потоците на движение на хора, тяхната интензивност
и потенциален риск за природата от човешкото присъствие.
В момента не се осъществяват систематични изследвания на ползваемостта на
парковете. Знанието за това къде, по колко и за какво ходят хората в парковете би
насочило по-добре усилията на общинските власти за тяхната поддръжка. Наши
изследвания показват, че поради липсата на удобни и регламентирани подходи към някои
от парковете се затруднява или въобще възпрепятства достъпът на населението до
тях. Най-видният пример за това е липсата на връзка между квартал Люлин и Западния
парк. Достъпът на населението до паркове също така не е равномерен – основно
южните квартали са по-добре „обслужени“ с паркове.

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 238

екосистемни услуги. Темата за екосистемните услуги е разгледана в част I.9.9.Екосистемни услуги.
Аспектите на управление на процесите, свързани със ЗС, също имат нужда от
подобрения. От една страна липсва достатъчен човешки ресурс за качествена и
всеобхватна поддръжка на парковете. Подмяната на ролята на ландшафтния архитект с
тази на еколога в районната администрация от друга страна води до определени
недостатъци по отношение дейностите, свързани с планирането и поддръжката на
зелената система. Успоредно с това съществува и утежняващият фактор на
наличието на все още частни терени във вече реализирани обекти на ЗС. Това силно
затруднява стопанисването на парковете в тяхната цялост.
Същевременно парковете и ЗС като цяло са тема, която се радва на широк обществен
интерес. Това е добра основа за въвличане на гражданите в процесите по планиране,
изграждане и стопанисване на обектите на зелената система. Такъв подход е прилаган
на много места по света, а не е чужд и на българския опит. По-активното участие на
гражданите вероятно би създало и повече социални практики, свързани с използването
на паркова среда – открити уроци, офиси на открито, възпитание и спорт.
I.9.8.2. Зелените клинове

Знанието за качествата на елементите на ЗС все още не е на достатъчно добро ниво.
Пример за това е тенденцията за силно редуциране на храстовата растителност в
някои от градските паркове и градини. Това води до намаляване защитата от шум,
запрашаване, визуална изолация и понижава биоразнообразието. Друг пример в тази
посока е липсата на разбиране за ползите от различните екосистемни услуги, които
предоставят парковете. Забелязва се тенденция за свръхустройване и поддръжка на
лесопарковите части от парковете, сходна с тази на частите с изявена
представителна функция. Това значително понижава както биоразнообразието в тях,
така и възможността за предоставяне на различни рекреационни, образователни и

Зелените клинове съставляват по-голямата част от софийските паркове. Общият
устройствен план (ОУП) на СО предвижда реализацията на двойно повече големи градски
паркове спрямо наличните сега. Повечето от тях представляват неизградените части
на съществуващите зелени клинове, както и нови такива. Зелените клинове на София са
зелени ивици от паркова и горска територия с обща (реализирана и нереализирана) площ
от около 28 000 дка. Около половината от предвидените в ОУП клинове все още не са
изградени. Клиновете са замислени като елементи на зелената система, които се
спускат от склоновете на планините на юг от София към центъра на града. Идеята за
създаването на тази инфраструктура може да бъде проследена във всички
устройствени планове на София.
Всички зелени клинове са организирани около повърхностни водни тела, протичащи от
Витоша през територията на София. В настоящия ОУП зелените връзки, които в
повечето случаи са именно коритата на реките, са означени в отделна устройствена
зона – Тзв. Комбинацията от водно течение и непрекъснато озеленяване с висока
дървесна растителност в непосредствена близост е изключително добра комбинация по
отношение на ползите, предоставяни от зелените клинове. От градоустройствена
гледна точка основната цел на зелените клинове е да функционират като естествен,
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огромен, жив климатик, който да регулира благоприятно климата в София. Природогеографските особености на Софийската котловина правят необходимостта от такъв
инструмент особено голяма. Повече информация за тази необходимост се намира в
частите I.9.2.-Въздух и I.9.7.-Климатични промени.

6. Цар Борис (от бул. „Цар Борис III-ти“)
7. Западен (от „Западен парк“)
В по-голямата си част собствеността на земята в нереализираните части на зелените
клинове е частна. Нейното придобиване от страна на СО чрез отчуждаване е
нереалистично да се осъществи чрез класическия подход – изкупуване. Необходимо е
намирането на нови модели за осъществяването на тези паркове. Тези модели трябва да
отчитат както материалния интерес на собствениците на земята, така и публичния
интерес на гражданите.
Зелена система може да работи пълноценно само когато нейните елементи са свързани
в мрежа. Тази свързаност се постига по два начина:
•

Реки и речни корита

•

Улично озеленяване

I.9.8.3. Реки и речни корита
През територията на Столична община преминават множество малки реки. Това са
обекти на зелената система, които играят основна роля за свързаността ѝ в единно
цяло. Спускайки се от склоновете на Витоша, преминавайки през територията на
общината и вливайки се в река Искър, тези обекти на зелената система притежават
значителен потенциал за подобряване условията на живот в столицата. Голяма част от
тези обекти са основата на зелените клинове на София. По протежението на някои от
реките са изградени пешеходни и велотрасета, с което са предоставени условия за
зелени коридори, които особено през горещите месеци създават по-добри условия за
придвижващите се.
Реките и речните корита са най-често и местата, около които се формират зони с
повишена влажност и специфични условия, в които биоразнообразието е изключително
богато. Разликите в температурата и спецификите на релефа около речните корита ги
превръщат в проводници на свеж въздух от Витоша към града.

Зелените клинове на София са следните:
1. Искър (от река „Искър“)
2. Изток (от парк „Изток“)
3. Въртопо (от парк „Въртопо“)
4. Борисов (от „Борисова градина“)
5. Южен (от „Южен Парк“)

Потенциалът на реките за създаване на качествена среда в града е силно неоценен. В
градска среда речните корита биват третирани основно като инженерни съоръжения,
които трябва да бъдат контролирани и които имат своята функция в канализационната
система на общината. Ако тенденцията корекциите на речните корита да продължават
да се извършват предимно с методи, запечатващи почвата, екологичният потенциал на
тези обекти на зелената система ще продължи да намалява. Отчитайки нуждата от
управление на риска от наводнения е необходимо осмислянето и използването на
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градските реки като носители на екосистемни услуги – среда за природосъобразно
придвижване, отдих, коридори за биоразнообразие и други. Въпросът в повърхностните
води и тяхното качество е разгледан в частите I.9.3.-Води и I.5.2.- Канализационната
мрежа и пречистването на отпадъчните води.
I.9.8.4. Улично озеленяване
Уличното озеленяване е основен структурообразуващ елемент на зелената система,
гарантиращ функционирането ѝ като единно цяло. На територията на СО уличното
озеленяване, с малки изключения, е добре реализирано. Същевременно този елемент на
ЗС е сред най-силно изложените на антропогенен натиск и сурови условия (замърсяване,
запрашаване, екстремни температури, необходимост от интензивни резитби и т.н.).
Това предопределя по-късия живот на отделните екземпляри. Тези по-критични условия,
в комбинация с факта, че по-голямата част от дърветата, използвани за улично
озеленяване, са засадени в периода 50-80 г. на 20 век, налагат предприемането на
действия за подновяването на екземпляри там, където е необходимо.
Идентифицирането на неподходящите и застаряващи в съвременните условия видове,
последвано от постепенната им внимателна подмяна с по-подходящи и устойчиви
видове и последваща поддръжка, е възможност за по-доброто планиране и реализиране на
уличното озеленяване в бъдеще.
Добрата традиция, която имаме в София за засаждането на дървета покрай всяка улица,
трябва да бъде продължена. Твърде често обаче са налице примери за обратното. При
планирането и изграждането на елементи от техническата инфраструктура в днешно
време уличната растителност се пренебрегва, а на много места липсва изцяло. Това
често е резултат от недостатъчно добрата координация между различни институции и
субекти, включени в процеса на поддръжката и изграждането на публичната
инфраструктура. Липсата на синхронизирани действия между институции,
експлоатационни дружества и изпълнители води до неоптимално ползване на
ограниченото улично пространство, в резултат на което уличната растителност бива
повреждана, не се поддържа грижливо или изобщо не се проектира и изгражда.
Продължаването на тази тенденция застрашава основните функции на уличното
озеленяване като свързващ елемент на зелената система.
При реализиране на уличното озеленяване е задължително да се използват подходящи за
целта дървесни видове. Трябва да се избягва използването на видове, чиято коренова
система повдига настилката, неустойчиви са на запрашаване или засушаване, не търпят
интензивна резитба, видове със занижена устойчивост по отношение суровите условия
по улици и булеварди, видове с изцяло декоративен характер, но със силно понижен

капацитет за предоставяне на екосистемни услуги с регулиращ характер –
производство на кислород и регулиране на температурата. Това важи както за
озеленяването на първостепенната, така и за второстепенната улична мрежа.
Тенденция в устройването на пешеходните улици в града е използването на кашпи и
саксии. Това са подходящи инструменти само за временни решения. Кашпите и саксиите
могат да поддържат ограничен видов състав, който е със силно занижен капацитет за
предоставяне на екосистемни услуги – намаляване на температурите, поглъщане на
шум, производство на кислород, управление на водите. Такъв тип озеленяване често
изисква и по-интензивна поддръжка.
I.9.8.5. Междублокови пространства
Междублоковите пространства осигуряват комплексни екосистемни услуги в найголяма близост до голям брой жители на града. Те са добре териториално разпределени,
особено в най-интензивно обитаваните жилищни комплекси. Припознати са в голяма
степен от гражданите като обекти, осигуряващи въздух, светлина и възможност за
ежедневен контакт с природата. Това води и до засилен граждански интерес към тях.
В СО функционира програма за насърчаване на активността на обитателите в
заобикалящите ги междублокови пространства – Зелена София. Тя се радва на
постоянно увеличаващ се интерес. От създаването си през 2011 г. са подкрепени близо
900 намеси в междублокови пространства. Има необходимост усилията, които биват
полагани от гражданите, не само по тази програма, да се вписват в синхронизиран и ясно
планиран модел на зелената система. В момента се наблюдава по-скоро липса на
координация между местната власт, гражданите и други действащи лица или
организации.
Както и при уличното озеленяване, озеленяването в междублоковите пространства е
подложено на натиск. В този случай той идва от една страна от желанието на
възстановени в реални граници собственици за реализация на инвестиция в имота си, а
от друга от ползването на такива пространства не по предназначение – паркиране,
временни постройки, гаражни клетки и др. Мащабът на проблема с ползването на личен
автомобил в града е описан в повече подробности в A.1.1.-Транспортната
инфраструктура. Въпросът с инвестиционния натиск в реституирани имоти в
междублокови пространства продължава да стои на дневен ред.
Поддръжката на тези площи също търпи подобрение. В последните години зачести
косенето на трева и обезпаразитяването от страна на районните администрации, но
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ресурсът им е силно ограничен. Редно е да се отбележи, че практиката на често,
повсеместно косене се отрича като полезна от редица европейски държави в последните
години. Подобна практика намалява значително екологичните ползи от вегетативните
площи за града. Подборът на зелените площи и графиците за косене следва да се
прецизират. Амортизираните или липсващи съоръжения за спорт и игра, както и
повредената или недостатъчна паркова мебел (пейки, беседки, маси) също допринасят за
ниското качество на средата. Друга добра световна практика при поддържането и
изграждането на обектите на зелената система е използването на пропускливи
настилки винаги, когато това е възможно, а в случаите в които не е - на такива с пощадящо околната среда албедо. Включването на обитателите в координирана от СО
система за поддръжка и контрол има потенциал да подобри състоянието на
междублоковите пространства.

Не са редки и случаите, в които начинът на реализация на озеленяването не предполага
неговата устойчивост – използват се предимно маломерни и средноразмерни дървесни
растителни видове, често екзотични и непригодни за местните климатични условия.
Това често се използва като решение при реализацията на озеленяване над подземно
застрояване, породено от изискванията на нормите за осигуряване на паркоместа.

I.9.8.6. Специфични обекти на ЗС
В СО има разнообразие не само на паркове, но и на специфични обекти на ЗС. Такива са
Централни софийски гробища (обект с историческо значение и закрила като недвижима
културна ценност), столичния Зоопарк (образец на модернизма), ботаническите градини
(в центъра и в Драгалевци), Природен парк “Витоша” и други. Големият площен характер
на този тип обекти създава предпоставки за формиране на богат набор от полезни за
града екосистеми на техните територии. ОУП предвижда обогатяването на този тип
обекти с нови – хидропарк, селскостопански парк, тематични паркове и градини и други.
Трудност в поддръжката на този тип обекти е недостигът на средства. Проблем
представлява също така и затрудненият достъп до някои от обектите посредством
удобен градски транспорт.
I.9.8.7. Озеленяване в индивидуални имоти
Въпреки, че това е елемент на допълващото озеленяване, той също е важен за
постигането на висококачествена среда за обитаване. Устройствените планове и
съответно разрешителните за строеж поставят изисквания към инвестиционните
намерения. Контролът по тяхното изпълнение се осъществява до момента на
подписването на акт 16, тоест до края на строителния процес. Практиката показва, че
има случаи, в които инвеститорите използват временни, преместваеми елементи на
озеленяването, с цел добиване на строителни книжа. В немалко случаи озеленени на

Процент постигнато озеленяване спрямо изискванията на ОУП.

хартия вътрешни дворове се използват за паркиране или пристройки. Необходимо е
увеличаването на административния капацитет за контрол на предвиденото
озеленяване дори след приключването на строителния процес.

I.9.8.8. Сфери на подобрение
Зелената система на СО е необходимо да се разглежда и стопанисва именно като
система – мрежа от добре планирани и стопанисвани обекти, свързани помежду си. Това
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би осигурило максимална полезност на тази система и съответно по-високо качество на
живот в общината. Столична община има добра стартова позиция – богато,
разнообразно по растителен видов състав и типология на зелените площи историческо
наследство. Налице е и повишеният граждански интерес към темата.
Историческото ни наследство обаче не е вечна основа. В момента зелената система на
СО е само частично описана, свиваща се, застаряваща, неадаптивна към променящите
се условия (климатични и антропогенни) и с ниско ниво на стопанисване и поддръжка. На
места (особено силно в междублоковите пространства) тя е подложена и на силен
инвестиционен натиск. Тези предизвикателства е възможно да бъдат преодолени чрез
използване на съвременни технологии за картиране и картотекиране, въвличане на
гражданите в създаването и поддръжката и модели на публично-частно партньорство.
Друго действие, което би могло да подобри значително качеството на зелената
система, както и да увеличи значително ползите от нея за качеството на обитаване в
столицата е следване и адаптация на установените на световните и европейски
политики в това направление.
Предпоставки за осъществяването на тези действия са повишаването на експертния
потенциал в общината, на нейната координираща роля и на синхронизирането на
действията на публичните, частните и колективните участници в планирането,
създаването и стопанисването на зелената система.
I.9.8.9. SWOT анализ

планове за територията. Основните обекти на зелената система за широко
обществено ползване са планирани добре в територията на града.
•

Междублоковите пространства са припознати в голяма степен от гражданите
като обекти за ежедневен отдих.

•

Голямо разнообразие от обекти със специфично предназначение, като в София се
намират такива със значителни качества на културно наследство с историческо
значение – Централни софийски гробища, столичен Зоопарк, ботанически градини,
Дворец “Врана”.

Слаби страни
•

Липса на картотеки за обектите на зелената система – дълготрайна
растителност, зелени площи.

•

Голям дял на бетоновите корекции по реките, протичащи през територията на
общината, което води до намаляване на екологичния им потенциал.

•

Малкият обхват на устройствените зони за обекти на зелената система по
поречията на реките не позволява използването им за функции различни от
транспортни и обслужващи.

•

Замърсявания на водите в реките

•

Уличното озеленяване в столицата, като елемент на зелената система, изложен на
най-голям антропогенен натиск и сурови условия, е на пределна възраст, а
застаряващите дървета представляват опасност за живота, здравето и
имуществото на хората.

•

Тенденция при планирането и изграждането на елементи от транспортната
инфраструктура, в това число от висок клас, е уличната растителност да се
пренебрегва и да не се реализира.

•

Тенденция за използване на неподходящи видове за улично озеленяване.

•

Липса на съгласуваност в действията за много от обектите на зелената система
– улично озеленяване, паркове, градини, междублокови пространства.

•

Голям дял нефункциониращи водни елементи в обектите на зелената система.

Силни страни
•

•

Зелената система на Столична община е богато, разнообразно по растителен
видов състав и типология на зелените площи историческо наследство с
относително голям териториален дял.
Повишен граждански интерес и желание за включване в процесите по
облагородяване на околната им среда.

•

Реките в общината са структуроопределящ елемент с основна роля за
свързаността на зелената система.

•

Преуплътняване на почвата вследствие ползване не по предназначение, неудачна
алейна мрежа и/или липса на поддръжка.

•

По-голямата част от парковете ни са в обхвата на зелените клинове, откъдето
протичат и голяма част от преминаващите през общината реки.

•

Ниски нива на постигнато изискуемото минимално задължително озеленяване на
ниво УПИ и липса на достатъчен контрол при реализирането му.

•

На територията на Столична община уличното озеленяване (със
структуроопределяща роля), с малки изключения, е добре реализирано.

•

Територии без пешеходен достъп до обекти на зелената система за широко
обществено ползване.

•

Относително добре развита зелена система на територията, като основните
структоруобразуващи обекти в Столична община са трайно възприети от
устройствените планове през годините и биват препотвърждавани от новите

•

Реституиране на голям брой имоти в границите на основни обекти на зелената
система, които по дефиниция трябва да бъдат публична собственост, и
последващата липса на отчуждителни процедури – предпоставка за конфликти.
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•

Липса на добре координирани действия по стопанисване на зелената система на
различните заинтересовани страни в този процес.

•

Липса на достатъчно експертен и човешки ресурс за качествена и всеобхватна
поддръжка на зелената система.

•

Обогатяване на набора от обекти на зелената система със специфично ползване с
нови функции като например конна база, селскостопански парк, воден или хидропарк
и пр. тематични паркове и градини.

•

Създаване на самоподдържащи се екосистеми и преосмисляне мерките по
поддръжка на растителността с цел повишаване на екосистемните ползи, които
тя предоставя.

•

Липса на цялостна поддръжка и добре развит благоустройствен потенциал на
гробищните паркове при остър недостиг на гробни места.

•

Претоварване на съществуващите обекти на зелената система вследствие
липсата на реализация на планирани такива.

•

Въвличане на граждани и местни общности с изявен интерес към стопанисването
на зелената система, включително разширяване на възможностите за ПЧП.

•

Тенденция към използване на несъобразени с локалните условия растителни видове,
водещо до слаба адаптация към климатичните промени, намалена дълговечност и
нужда от по-интензивна поддръжка.

•

Повишаване експертния и човешки ресурс, ангажиран в стопанисването на
зелената система.

•

Липса на активна комуникация на ползите от зелената система за населението –
водещо до конфликт по отношение на нереализираните зелени площи на
територията на град.

Заплахи
•

Задълбочаваща се недостатъчност, нарастващ инвестиционен натиск, недобро
планиране, изграждане и стопанисване на зелената система на общината.

•

Недоброто стопанисване на зелената система понижава потенциала ѝ да
предоставя природни блага на хората и понижава качеството на средата.

•

Липсата на синхронизирани действия между институции, експлоатационни

Възможности
•

Възможността за въвличане на гражданите в процесите по планиране, изграждане и

дружества и изпълнители води до неоптимално разходване на ресурси, което
понижава качествата на елементите на зелената система.

стопанисване на обектите на зелената система е припозната като жизненоважна
практика в политиките на европейско ниво.
•

Използване на съвременни технологии и съоръжения за изграждане и поддръжка на
уличното озеленяване.

•

Използване на съвременни методи за корекция на реки по екологосъобразен начин за
повишаване екологичния и функционален потенциал на тези обекти.

•

Парковете и междублоковите пространства притежават нереализирани
възможности за ползване на средата като поле за провеждане на открити уроци,
офиси на открито, възпитание и спорт. Това важи и по отношение на развитието
на определени екосистемни ползи.

•

Постепенна и внимателна подмяна на дървесната растителност с по-подходящи и
устойчиви видове и по-доброто им стопанисване – по-голяма полезност и
устойчивост.

•

Повишаване използването на естествени материали и пропускливи настилки с цел
намаляване на почвеното запечатване, респективно – повишаване на
екосистемните ползи.

•

Реализиране нови обекти на зелената система с цел подобряване на свързаността
и в единна мрежа.

•

Разширяване набора от защитни насаждения (компоненти на зелената система) с
ефемерно, лечебно, биологично или друго специфично въздействие.

•

Липсата на отчуждителни процедури и силният инвестиционен натиск върху
обектите на зелената система поляризират темата и водят до усложнени и
разтегнати във времето процедури по паркоустройство и благоустройство на СО.

•

Недостатъчна инициатива по изграждане на нови паркове и градини дори и в крайно
необслужените територии на СО.

•

Липса на разбиране за различните екосистеми в обхвата на големите паркове.
Забелязва се тенденция за свръхустройване и поддръжка на лесопарковите части
от парковете, сходна с тази на частите с изявена представителна функция. Това
значително понижава както биоразнообразието в тях, така и възможността за
предоставяне на различни рекреационни, образователни и екосистемни услуги за
гражданите.

•

Близостта на ПП “Витоша” води до подценяване необходимостта от обекти на
зелената система в контактните на парка територии.

•

Липса на разпознаване на частното озеленяване като градивен елемент на
зелената система, което води до ограничени отговорности, изисквания и контрол
по стопанисването им.

•

Запечатването на почвата понижава значително екосистемните ползи от
екосистемите в урбанизираните територии.
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I.9.9.1. Дефиниция, тенденции и възможности
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 предоставя т.нар. „екосистемни услуги“ (ЕСУ) – ползите, извличани от
нея. Наред с най-добре познатите материални екосистемни услуги (добив на реколта,
дървесина, рибарство, билки за медицината и фармацията), съществуват още две
категории екосистемни услуги, за които съществува огромен потенциал за използване в
икономиката и градската среда – регулиращи и културни.
Регулиращи екосистемни услуги са тези, предоставяни от цялата екосистема, ако тя е в
добро състояние. Примери за такива услуги са извличането на вода от растителността
във вододайните зони, опрашването, защитата от наводнения чрез възстановяване на
речни меандри и създаване на заливаеми ретензионни обеми преди влизането на водата в
урбанизираните територии, регулиране на ерозия и свлачища чрез подходящо
залесяване, пречистване на въздуха чрез улавяне на ФПЧ от градската растителност и
пречистване на отпадните води в изкуствени влажни зони, улавяне и задържане на
въглерод чрез залесяване, климатично регулиране (в т.ч. намаляване на температурите в
райони с топлинен остров). В тази категория ЕСУ икономическият ефект се реализира
от използване на природните дадености за намаляване на обема на необходимата сива
инфраструктура (напр. диги, пречиствателни станции, дъждовна канализация за улавяне
на поройни дъждове). Използването на екосистемни услуги значително намалява и
експлоатационните разходи, с което се подпомага устойчивото развитие и
достъпността им за уязвими социални групи. Така възвращаемостта на разходите от
използване на тези услуги е значително по-висока от аналогичните чисто инженерни
решения 52.
Културни екосистемни услуги са нематериалните ценности на удовлетворение от
единение с природата, залегнали в основата на сектори като хотелиерство и
ресторантьорство сред природата, лов, отдих в паркове и крайградски зони. Тези услуги
носят ползи за здравето и благосъстоянието, които са особено важни в настоящия
период на пандемия. Потреблението на рекреационни екосистемни услуги от
домакинствата в България е оценено на над 1 000 000 евро и благодарение на богатите
природни ресурси на страната се отбелязва ръст от 439% в потреблението им между
2000 и 2012 г. 53 Този вид ЕСУ включва и ползите, извличани от изучаването на природата,

имитиращи създаваните от животни и растения (в т.ч. за строителството и
градската среда), създаване на роботи, които заимстват най-добрите механизми за
оцеляване в животинския свят (биомимикрия), използване на биотехнологии за
модифициране на организми за производство на полезни субстанции или разграждане на
пластмаса, и т.н.
Системното изучаване на ЕСУ започва през 90-те години. На европейско ниво са
проведени редица оценки на ползите, извличани от екосистемните услуги. За България
първата им частична национална оценка е извършена в Стратегията за адаптация към
изменението на климата. 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.
На европейско ниво екосистемните услуги са доказан инструмент както за изучване на
ползите от природата, така и за създаването на сценарии за бъдещо развитие, които
подпомагат национални и местни политики, в т.ч. териториално и устройствено
планиране. Те позволяват съчетаването на местните и дългосрочните европейски и
национални приоритети, в т.ч. за преход към кръгова икономика и интегриране на
екосистемния подход в биоразнообразието, за които са предвидени средства в
Националния план за възстановяване и устойчивост 54 и ще бъдат предвиждани и в
бъдещата финансова рамка на ЕС. Все по-засилен е и интересът на бизнеса към
създаването на иновативни зелени решения, за които големите предприятия ще бъдат
задължени да докладват по силата на новия Таксономичен регламент.
В СО природните и обществени дадености се характеризират с близостта на
непокътната природа, предоставяща ЕСУ и високо урбанизираната територия на
София, където те се потребяват; наличието на научен и индустриален потенциал за
иновации; редица общински проекти, насърчаващи зеленото развитие. Това създава
предпоставки за икономически изгодното използване на ЕСУ за решаване на структурни,
икономически и социални проблеми като липсата на водопречистване за разпръснатото
население в малките агломерации извън София, свързаността на крайградското и градско
биоразнообразие и съчетаването на зелена инфраструктура с иновативни инженерни

в т.ч. генетични ресурси за медицината и фармацията, разработка на нови материали,
Съгласно анализа разходи-ползи в Стратегията за адаптация към изменението на климата, възвращаемостта на
разходите при използване на част от регулиращите екосистемни услуги в България е между 102 и 177 пъти за различните
климатични сценарии и между 127 и над 1 000 пъти в горското стопанство, на фона на много по-ниската възвращаемост
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в останалите сектори: между 12 и 32 пъти в сектори туризъм и води и 1 до 3 пъти в транспорт, енергетика, селско
сопанство.
53
Съгласно доклада на Европейския Съвместен Изследователски Център към ЕК
54
https://www.nextgeneration.bg/14
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решения за градоустройствени проблеми като топлинен остров и локални наводнения
при поройни дъждове като част от адаптацията към изменението на климата.
Поради потенциала си за положително въздействие върху качеството на живот,
включихме ЕСУ при определянето на зоните за въздействие на Програма за София.
Подходът за създаване на такива зони изисква разглеждането на човешкия и природен
капитал като единна система и ефективното използване на разнородна информация за
вземане на решения. Така се създават предпоставки за реализация на проекти за
устойчиво градско развитие чрез програмите и икономическите инструменти в новия
планов период.

да служи за място на развитие на местното биоразнообразие. От ключово значение за
градските политики, градската икономика и иновации, както и за градските общности,
е услугата по регулиране на градския климат, което е непосредствено свързано и с
качеството на въздуха.
Голяма част от екосистемните услуги биват създавани извън населените места, а
биват потребявани в тях. Наличието и качеството на градската зелена система
позволяват създаването на екосистемни услуги и в самите градове и села.
За София най-вече Природен парк „Витоша“ предоставя ЕСУ по отношение на
макроклиматичното регулиране, а вододайните зони на река Искър предоставят вода
към язовир Искър.

I.9.9.2. Екосистемните услуги за СО
Екосистемите са крехки и взаимосвързани. Поддържането на равновесието във всяка от
тях е ключово за качеството на живот на хората. На територията на СО са
представени осем от деветте типа екосистеми, които се срещат в България, като
изключението е морският тип.
Софияплан в сътрудничество с няколко института на БАН работи по методика за
картиране и оценка на екосистемни услуги с цел интегрирането на екосистемния
подход в стратегическото и пространствено планиране на СО. В рамките на направения
вече анализ от 49 типа по европейската методика са приоритизирани 12 типа
екосистемни услуги с най-голям потенциал и значимост за общината. Това са
осигуряване на вода и продукти, пречистване/ задържане на замърсявания, ограничаване
на шума, защита от наводнения, опрашване и поддържане на биоразнообразието, контрол
на болести и вредители, регулация на микроклимата, осигуряване на среда за отдих и
спорт, предоставяне на образователна, естетическа и културна среда с висока
стойност. Тези екосистемни услуги се изразяват в поддържането на чистотата на
въздуха (улавяне на замърсители), подобряване на микроклимата в противовес на
почвеното запечатване, водещо до ефекта на топлинния остров, намаляване на шума,
подобряване на почвената пропускливост и подобрено оттичане на водата при валежи и
снеготопене, както и много други.
Една и съща екосистема предоставя множество услуги, които имат свързани и
допълващи се ползи. Например едно и също водно тяло с неговото естествено поречие
може да служи за ретензионен обем при защита от наводнения, да осигурява
микроклиматична регулация чрез изпаряване, да предоставя културни екосистемни
услуги, които се използват в туризма, да пречиства отпадъчни води чрез дънна
филтрация и улавяне на замърсители от растителността и микроорганизмите, както и

Горите в общината, особено тези в Държавно горско стопанство (ДГС) „София”, имат
съществен принос за поглъщането и съхранението на въглерода. Цялата територия на
ДГС „София” е категоризирана като гори със защитни и специални функции.
Тези гори са постоянен усвоител на въглерод. Големите градски паркове на София, дори и
тези, които са планирани, но все още нереализирани, като Въртопо или Изток, също
предоставят редица ЕСУ.
I.9.9.3. Нужда от и потребление на екосистемни услуги
Основната част от населението на общината е съсредоточено в София, което води до
съществено влошаване на някои от характеристиките на урбанизираната екосистема
на града. По данни от Градския атлас на програма “Коперник” за 2012 г. площите с висока
степен на почвено запечатване в София (застроени райони с над 50% запечатване,
пътна и летищна инфраструктура) съставят около 26% от урбанизираната територия.
В такива зони се наблюдават по-високи средни температури и по-нездравословна среда.
Над 85% от жителите на София живеят в такива зони. Въвеждането на екосистемни
услуги, които да анулират ефекта на топлинния остров, биха създали по-здравословна
среда за жителите. Допълнителен натиск върху градската околна среда оказват
посетителите, идващи в града периодично за работа или еднократно с цел туризъм,
които увеличават хората в града, най-вече през деня. Тези посетители са изложени на
същите неблагоприятни условия като живеещите в града. Те също така допринасят за
генерирането на отпадъци и отпадъчни води, с което натоварват съответните
пречиствателни инфраструктури, а превозът им е свързан с транспортни емисии и
въздейства върху чистотата на въздуха.
Някои от екосистемните услуги се използват на мястото на създаването им или в
непосредствена близост до него. Такива са, например, микроклиматичното регулиране,
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намаляването на ФПЧ и защитата от наводнения в градска среда. В тези случаи
използването на услугата зависи от това дали в местата на концентрация на
потребители има необходимата зелена инфраструктура, която да донесе желаните
ползи или да смекчи неблагоприятните въздействия. При липса на такава зелена
инфраструктура мерките по създаването ѝ може са свързани както с местни инженерни
и/или озеленителни дейности в рамките на градоустройствената дейност, така и с
подходящо изнасяне на създаването на съответните ЕСУ или комбинация от тези
подходи. И в двата случая местата на засилено търсене на услугата и местата, в които
тя може да бъде създадена, представляват екологична „червена линия“, която маркира
терен с необходимост от засилени мерки по опазване на природните ресурси. Оценката и
остойностяването на ЕСУ са предстояща дейност за СО. Те ще са инструмент, който
ще позволи аргументирането на обхвата и местоположението на зелената система.
Този инструмент ще предостави обективна икономическа оценка на конкретните ползи
от всяка една конкретна зелена, влажна или водна зона.
I.9.9.4. SWOT анализ
Силни страни
● На територията на СО са представени осем от деветте типа екосистемни
услуги, които се срещат в България, като изключението е морският тип.
● Разработва се методика за картиране и оценка на екосистемни услуги с цел
интегрирането на екосистемния подход в стратегическото и пространствено
планиране на СО.
● Добре планирана зелена система, осигуряваща връзките на урбанизираните
територии с планините, което предлага разнообразни възможности за отдих,
спорт и забавления.
● Горите на територията на СО имат съществен принос за поглъщането и
съхранението на въглерод. Цялата територия на Държавно горско стопанство
“София” е категоризирана като гори със защитни и специални функции.
● Големите градски паркове на София, дори и тези, които са планирани, но все още
нереализирани, като Въртопо или Изток, също предоставят редица ЕСУ.

● Закъснели мерки за отчуждаване на терени от зелената система и потенциални
конфликти при осъществяване на планирани дейности;
● Липса на добре развит регистър на зелените площи и картотекираната
растителност, който да позволява анализи и планиране;
● Неяснота относно запазването на зелените клинове.
Възможности
● Картиране, оценка и остойностяване на екосистемните услуги и интегрирането
им в отчетите на СО и в стратегическото пространствено планиране на СО.
● Почистването и поддръжката на зелените площи, особено крайречните,
предоставя възможност и за ограничаване на разпространени инвазивни видове,
най-вече айлант.
Заплахи
● Наличие на икономически стимули за неустойчиво използване на екосистемите,
напр. за застрояване на зелените клинове на София.
● В защитените територии на Натура 2000 все още не е проведено картиране и
оценка на екосистемните услуги. Това ограничава възможностите за цялостна
национална оценка на характеристиките на екосистемите и капацитета им за
предоставяне на услуги, свързани с адаптацията към изменението на климата.
● В ЕС, но в особена степен в България, обществената разпознаваемост на
проблемите, свързани с нарушаването на функциите на екосистемата като цяло (а
не само на отделни видове и индивиди) е относително ниска. Една от основните
причини е липсата на специализирано екосистемно законодателство.
● В България все още няма действаща стратегия за биологичното разнообразие,
което затруднява създаването и изпълнението на политики в сектора на общинско
равнище.
● Липса на икономически стимули за понасяне на допълнителни разходи, свързани с
опазването на екосистемите, в сектори с висока степен на конкуренция и висок
екологичен отпечатък, напр. за зелени покриви и фасади в строителството или за
екологична инфраструктура в туризма.

Слаби стани
● Нереализирани зелени площи и връзки, планирани да предоставят редица
екосистемни услуги за подобряване качеството на живот;
● Поради „невидимост“ на ползите на ключови екосистемни услуги за качество на
живота и икономическите сектори, за тях няма системно събирани данни и оценки,
включително икономически, и не са интегрирани в градското планиране;
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I.10.1.1. Капацитет на общинската администрация за реализация на Програма
за София
По задание на Софияплан външен изпълнител 55 изготви анализ и оценка на капацитета на
общинската администрация за реализацията на стратегически документи.
I.10.1.1.1. Стратегическо планиране
Дейността на Столична община (СО) е обезпечена със стратегически документи.
Констатират се някои недостатъци в процеса на стратегическо планиране. От една
страна, Общинският план за развитие (ОПР) 2014-2020 и Интегрираният план за
развитие (ИПГВР) се отличават със задоволително ниво на вътрешна съгласуваност
помежду си и логическа последователност. От друга страна, въпреки обезпечеността
със стратегически документи, се констатират недостатъци в отразяването на част
от националните стратегически приоритети 56 и във вътрешната съгласуваност на
секторните стратегии. Въз основа на констатираните недостатъци на разгледаните
секторни стратегически документи е необходимо тяхното преразглеждане,
актуализация и консолидация, както и прецизиране на процеса на разработване на
стратегически документи в Столична община.
Не са приемани годишни отчети за изпълнението на ОПР по реда на чл. 23, т. 4 от Закона
за регионалното развитие (ЗРР) 57, както и годишни планове за реализация на ОПР. ОПР
2014-2020 не се актуализира редовно. Не е извършена междинна оценка на ОПР.
Необходимо е изработването на система за изпълнение на Програма за София,
включваща редовни годишни доклади за изпълнението, които да са публично достъпни,
за да се осигури прозрачност и възможност за граждански контрол.
На базата на проведено допитване сред ръководни служители в Столична община (ниво
заместник-кмет и директор на общинско предприятие) се констатира, че началната
проектна готовност на СО за периода 2021-2027 г. за момента е незадоволителна.
Планирането в СО за следващия програмен период се извършва с известно забавяне, с
недостатъчно ясно зададени стратегически приоритети, при ниско участие на
ръководните служители (по собствена оценка) в програмирането и по-скоро отложено
във времето бюджетиране и разписване на конкретни проекти. Трябва да се има предвид,
че процесът на подготовка на Програма за София започна едва след утвърждаването на
Методическите указания за този документ от МРРБ - края на март 2020 г.

Вихър Георгиев
56 По-конкретно, Приоритет 2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на Националната
програма за развитие: България 2020.
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По време на проведените интервюта с общински служители беше идентифицирана
потребност от допълнителна подготовка на СО за използване на възможностите по
Плана за възстановяване за Европа - ЕС от ново поколение и Европейския зелен пакт.
Следва да се включат представители на СО в процеса на програмиране на отделните
оперативни програми и финансови инструменти на национално и европейско ниво, както
и да се ускори работата по идентифициране на потенциални проектни идеи.
I.10.1.1.2. Човешки ресурси
В дейностите по управление и изпълнение на проекти участват общо 104 служители на
СО от общо 12 дирекции. Средно 1,44 служители отговарят за изпълнението на един
проект. Констатира се сравнително висока натовареност на служителите, участващи
в процеса на управление и изпълнение на проекти, както и недостатъчно обезпечаване с
човешки ресурси. Липсват данни за регулярен анализ на общата натовареност на
служителите в Столична община. Следва да се изготви анализ на натовареността на
всички административни звена в общинската администрация, които имат функции в
рамките на проектния цикъл, и да се предвидят достатъчно щатни бройки с оглед
осигуряване на успешното изпълнение на Програма за София.
Констатира се потребност от значително увеличаване и разнообразяване на
обученията за служителите със задължения в работата по проекти по европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
I.10.1.1.3. Процедури и процеси
Столична община разполага с формулирани процедури – Вътрешни правила, в които са
разписани съгласувателните процедури за всички видове документи. Същите се
извършват единно чрез Административната информационна система на Столична
община, посредством която се проследява целият жизнен цикъл на всички документи в
администрацията в т. ч. разпределянето на задачите между отделните структурни
звена, изпълнението на възложените задачите и отчитането на тяхното изпълнение.
Въпреки това въз основа на извършения преглед на документи и проведените интервюта
се констатират затруднения във вътрешните комуникации и вътрешните
съгласувателни процедури.
В общинската администрация не е въведена система за информационна сигурност,
сертифицирана по стандарта ISO/EC 27001. Следва да се разработи и въведе такава
система.
57

В редакцията на ЗРР след изм., ДВ., бр. 15 от 2016 г.
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СО има значителен и разнообразен опит при изпълнението на проекти с безвъзмездна
финансова помощ (БФП). За периода 2014-2020 г. са приключили или са в процес на
изпълнение общо 122 проекта на обща стойност 2,27 млрд. лв. Средствата от
оперативни програми и други източници на БФП средно за периода 2014-2020 г.
представляват около 55% от всички капиталови разходи. Подобна концентрация на
източниците на финансиране създава допълнителни оперативни рискове за изпълнение
на Програма за София. Препоръчително е разнообразяване на източниците на
финансиране с цел намаляване на оперативния риск за изпълнение на Програма за София.
Представянето на СО сочи към известно забавяне в процеса на изпълнение на проектите,
както и за някои възможни недостатъци в процеса на тяхното разработване, изпълнение
и верификация.
Като затруднения при изпълнение на инвестиционни проекти и такива за регионално
развитие ръководните служители в СО посочват некачествена работа от страна на
изпълнителите и консултантите; съгласувателните процедури при предварителен
проект и при прединвестиционни проучвания; собствеността на терените,
отчуждаване и регулаторни процедури; забавянето в комуникацията с донора и
некачествена работа на строителния надзор.

Идентифицирани трудности при изпълнение на проекти. (Източник: Въпросник за
ръководни служители.)
I.10.1.1.4. Финансови ресурси
Констатира се частична прозрачност в процеса на приемане и отчитане на общинския
бюджет. Изпълнението на Капиталовата програма се движи в диапазона 65%-70%
спрямо уточнения план за периода 2014-2019 г. Следва да се изяснят причините за
системното неизпълнение на уточнения план за капиталови разходи и да се предприемат
коригиращи мерки.
Подходът към изготвяне на индикативната финансова таблица на ОПР 2014-2020 г. се
характеризира с известна липса на обоснованост и съгласуваност, а нивото на
изпълнение към момента е незадоволително. В немалка степен неизпълнението на
индикативната финансова таблица на ОПР 2014-2020 г. се дължи на
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свръхбюджетирането на ИПГВР 58. Въз основа на анализа на резултатите от
изпълнението на ОПР 2014-2020 г. следва да се изготви задълбочена обосновка относно
идентифицираните мерки и за очаквания техен принос за решаването на основните
проблеми и оползотворяване на местния потенциал в рамките на Програма за София
2021-2027. Анализ на ефекта от прилагането на двата плана е направен в част B.10.3.Постигнатият резултат от прилагането на ИПГВР и ОПР.
Следва да се изготви анализ на потенциалните въздействия на пандемията от COVID-19
върху общинската икономика и съответно върху общинския бюджет.
I.10.1.1.5. Технологични ресурси
От началото на 2018 г. Столична община е реален участник в Системата за електронен
обмен на съобщения (СЕОС). Освен централната администрация на Столична община в
СЕОС, като отделни участници в ЕОД са включени и 24-те районни администрации на
Столична община, Столичен инспекторат и значителна част от общинските
предприятия и общинските търговски дружества. Също така, от 2018 г. Столична
община е присъединена и към Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). От
2020 г. Столична община се присъедини също така към Единния модел за заявяване,
заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, поддържан от
Държавна агенция „Електронно управление“. Със създаването на портала се минимизират
допълнителните усилия от страна на администрациите за поддържане на собствени
портали за електронни административни услуги, гарантира се високо ниво на
достъпност и сигурност, предоставя се възможност за заплащане на дължими такси по
услуги чрез виртуален ПОС терминал, ePay.bg, на гише с платежно нареждане или чрез
генериран от Системата за електронно плащане код. Със заповед на кмета на СО са
определени длъжностни лица от централната администрация на Столична община за
изпълнение на функцията „администратор-модератор“ на профили на уеб базираната
Платформа за достъп до обществена информация (ПДОИ).
В Столична община действат Вътрешни правила за оборота на електронни документи,
респективно инструкция към тях, с които се определя реда за приемането, издаването и
съхраняването на електронни изявления, обективирани в електронни документи в
Столична община, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Кръгът от
субекти, които могат да извършват изявления в електронна форма, е съставен основно
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Индикативна финансова рамка на ОПР 2014-2020 г., включваща ИПГВР, възлиза на 11,78 млрд. лв. без ДДС. Индикативната
финансова рамка само на ИПГВР е на обща стойност 6,47 млрд. лв.
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от ръководните длъжностни лица на централната администрация на Столичната
община.
От 2018 г. Столична община е със осигурен достъп през Regix до следните регистри на
национално ниво: ИР, ТР, БАБХ, НАП, НЕЛК, НОИ, МТСП и МОН, като се очаква одобряване от
страна на ДАЕУ и първичните администратори на данни на достъп и до други регистри,
заявени от СО.
В проведено допитване сред ръководители на звена и служители в Столична община като
недостатъчни технологични ресурси биват определяни счетоводният софтуер, бази
данни и електронни регистри, други сървъри, както и електронни подписи и
възможността за подаване на проекти по електронен път. Мнозинството от
служителите нямат електронен подпис, което прави електронния документооборот
практически неосъществим. Като област за подобрение следва да се изготви анализ на
текущите ИКТ ресурси и да се приоритизира по-нататъшната дигитализация на
дейността на СО.
I.10.1.2. Оценка на използваните инструменти
I.10.1.2.1. Въведение
По задание на Софияплан външен изпълнител 59 изготви анализ и оценка на използването
на инструменти за развитие от Столична община (СО) за периода 2014-2019 г. Те
включват оценка на изпълнението и постигнатите резултати и въздействия, както и
насоки за области на подобрение при подготовката и изпълнението на Програма за
София.
Методологията на изследването обхваща следните конкретни дейности:
● Изготвяне на рамка за оценка на инструментите за развитие;
● Документално проучване;
● Бенчмарк – сравнителна оценка на основните показатели за развитие на Столична
община спрямо сравними региони в ЕС 60;
● Експертна оценка на събраните и обработени данни и информация;
● Изготвяне на анализа.

60
Контролна група от региони в Европейския съюз: Регионите на Прага и Букурещ са избрани за бенчмарк в рамките на
Индекса за интелигентни региони. За агрегираните индикатори от Европейския индекс за регионална
конкурентоспособност са избрани регионите Languedoc-Roussillon; Picardie; Dolnośląskie; Shropshire and Staffordshire; Eesti;
Lorraine; Jihozápad; Martinique ; Franche-Comté; Limousin; Principado de Asturias; Devon; Canarias; Wielkopolskie и Región de Murcia.
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Обобщените констатации от оценката са представени съответно за качеството на
стратегическите документи на СО, резултати от изпълнението на инструментите за
развитие и контекстуалните фактори, влияещи на инструментите за развитие.
I.10.1.2.2. Качество на стратегическите документи на Столична община
Не са осигурени баланс и синергия на целия спектър от политики/ области на
въздействие на общинско ниво (инфраструктура, транспорт, заетост, образование,
зелени площи, жилища, иновации, ИКТ, социално включване, култура и др.). Препоръчват
се следните корективни мерки:
● Да се осигури баланс на политиките и областите за въздействие в Програма за
София, включително относно разпределението на предвиденото финансиране;
● Да се осигури синергичен ефект на мерките и дейностите, предвидени в Програма
за София, въз основа на добри практики от други региони и общини в ЕС;
● Да се извърши преглед и актуализация на секторните стратегически документи с
цел тематична интеграция и консолидация с оглед на стратегическата рамка на
Визия за София и Програма за София.

Подходът към изготвяне на индикативната финансова таблица на Общинския план за
развитие (ОПР) 2014-2020 г. се характеризира с известна липса на обоснованост и
логическа последователност. Препоръчват се следните корективни мерки:
● Да се осигури баланс между инструментите за развитие относно „меки“ и
„твърди“ инвестиции в Програма за София въз основа на анализа на потребностите
и проблемите;
● Да се изготви задълбочена обосновка относно идентифицираните мерки и
очаквания техен принос за решаването на основните проблеми и оползотворяване
на местния потенциал в рамките на Програма за София 2021-2027, включително
относно баланса на планираните разходи между отделните цели и приоритети на
Програма за София, съответно зони за въздействие.
Констатира се свръхбюджетиране на източниците европейски структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ) и централен бюджет при изготвянето на
индикативните финансови таблици, което е довело до значително неизпълнение на ОПР
2014-2020 г. и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).
Констатира се нереалистично планиране и липса на мониторинг на инвестициите от
частни източници, предвидени в индикативните финансови таблици на ОПР 2014-2020 г.
и ИПГВР. Изпълнението на Капиталовата програма на СО се движи в диапазона 65%-70%
спрямо уточнения план за периода 2014-2019 г. Препоръчват се следните корективни
мерки:
● Да се конкретизират научените уроци, области за подобрение, основни рискове
пред изпълнението на индикативната финансова таблица на ОПР 2014-2020 г. и
ИПГВР и те да бъдат отчетени при изготвяне на план за реализация на Програма за
София;
● Да се осигури баланс на източниците на финансиране в Програма за София чрез
прецизно планиране на възможните източници на финансиране на ниво мярка/
дейност/ проект;
● Да се отчете наличната информация относно бюджета, обхвата, мерките и
дейностите за подкрепа по бъдещите оперативни, национални програми и програми
за териториално сътрудничество;
● Да се анализират възможностите за финансиране от частни източници, финансови
инструменти, публично-частно партньорство (ПЧП) с висок потенциал за успех.

Стойност на проектите на СО по тематични области, 2014-2020 г. (Източници:
Столична община, ИСУН 2020, собствени изчисления.)
Не е осигурен баланс между необходимостта както от „твърди“ инвестиции
(физически/ инфраструктура), така и от „меки“ инвестиции (социален капитал).

I.10.1.2.3. Резултати от изпълнението на инструментите за развитие
на СО
Сравнителна оценка на основните показатели на развитие на СО спрямо сравними
региони в ЕС е направена за периода 2014-2019 г. и предварителни данни за изпълнението
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към ноември 2020 г., където е приложимо. Резултатите сочат по-слабо представяне на
СО спрямо контролната група в повечето измерения на Индекса за интелигентни
региони. Представянето на СО е по-слабо и тенденцията на развитие е негативна в
измерението „Интелигентно управление“ (качество на публичните услуги, подобряване
на регулаторни режими и намаляване на административната тежест). По-слабо е
представянето с неутрална тенденция на развитие в измеренията „Интелигентен
начин на живот“ (качество на живот, достъп до информация, сигурност и безопасност),
„Интелигентна мобилност“ (местна, регионална и трансрегионална достъпност), и
„Интелигентно общество“ (качество на образованието, култура, наука и творчество).
За периода 2014-2020 г. СО е използвала предимно инвестиции за догонващо развитие в
областта на базисната инфраструктура. Препоръчват се следните корективни мерки:
● В Програма за София да се отчетат резултатите от бенчмарк анализа и
констатираните слаби страни по съответните измерения 61, като се отчетат
констатациите и мерките, предвидени във „Визия за София“;
● В Програма за София да се предвидят конкретни мерки и дейности за подобряване
на текущата степен на развитие и тенденции на развитие на Столична община в
областите „Интелигентно общество“, „Интелигентен начин на живот“ и
„Интелигентно управление“.
Констатират се някои негативни и/или статични тенденции на развитие на СО спрямо
средните нива за България относно редица индикатори за развитие. Констатират се
редица слаби страни на развитието на София с оглед оценката на гражданите. По-ниско
са оценени условията за живот на възрастни хора, млади семейства с деца, хора от
етнически малцинства и имигранти, както и състоянието на културните и здравните
услуги, и безопасността на града през нощта. Препоръчват се следните корективни
мерки:
● В Програма за София да се предвидят мерки и дейности за подобряване на
негативните и/или статични тенденции за развитие на СО спрямо средните нива
за България;
● Въз основа на допълнителен анализ в Програма за София да се уточнят причините и
да се предвидят мерки и дейности за адресиране на негативните оценки на
гражданите относно слабите страни на развитието на София, като се отчетат
констатациите и мерките, предвидени във Визия за София.

приоритети делът на изпълнени проекти се движи между 0% и 50%. Препоръчва се
изработването на функциониращ механизъм (програма) за изпълнение на Програма за
София със следните основни характеристики:
● Разработване и използване на индикатори с реалистични цели, стимулиращи
изпълнението;
● Провеждане на редовни и задълбочени последващи оценки на изпълнението;
● Осигуряване на подходящи ИКТ решения за представяне на информацията за
напредъка на изпълнението на Програма за София;
● Използване на информацията от дейностите по мониторинг и оценка, за да се
подобри вземането на решения и да се определят необходимите области за
подобрение.
Оценка на изпълнението на ОПР и ИПГВР е направена в част I.10.2._Постигнатият
резултат от прилагането на ИПГВР и ОПР.
I.10.1.2.4. Контекстуални фактори, влияещи на инструментите за
развитие
Програма за София ще се изпълнява в условията на значителна несигурност относно
икономическите и социални последици от кризата с COVID-19, влиянието на процесите на
дигитализация и автоматизация и изискванията на политиките, свързани с изменението
на климата. Препоръчват се следните корективни мерки:
● Да се анализира въздействието на ключовите контекстуални фактори
(мегатенденции) и/или други фактори, които ще влияят на изпълнението на
Програма за София при оценката на разпределението и адекватността на
наличните и/или планираните ресурси за развитие, както и за изграждането на
адекватна рамка за мониторинг и оценка;
● Да се потърси обратна връзка от всички заинтересовани страни относно
оценката им за въздействие на ключовите контекстуални фактори и
идентифициране на мерки за управление на политическите, икономическите,
социалните, екологичните и технологичните рискове при изпълнението на
Програма за София.

Въз основа на наличните данни, изпълнението на индикативната финансова таблица на
ОПР 2014-2020 г. и ИПГВР към момента е незадоволително. По отделните стратегически
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Виж Приложение с резултатите от сравнителната оценка на основните показатели на развитие на Столична община
спрямо сравними региони в ЕС.
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● Недостатъци в механизмите за мониторинг и оценка на изпълнението на
основните стратегически документи за развитие.
● Затруднения във вътрешните комуникации и вътрешните съгласувателни
процедури.
● Висока натовареност на служителите, участващи в процеса на управление и
изпълнение на проекти.
● Недостатъчни ИКТ.
● Забавяния в изпълнението на проектите по програмния период 2014-2020 г. и
непостигане на всички предвидени резултати/ въздействия.
Възможности
● Наличие на значителен финансов ресурс и разнообразни източници на финансиране

Прогноза за работните места в риск поради кризата с COVID-19 (2021-2022 г.) и
процесите на автоматизация и дигитализация на работни процеси (2021-2030 г.) в
Столична община (Източници: JRC 2020, НСИ, собствени изчисления.)
I.10.1.3. SWOT анализ на административния капацитет на Столична община
за реализация на ПИРО
Силни страни
● Дейността на Столична община е обезпечена със стратегически документи.
● Задоволително качество на ОПР 2014-2020 г. и ИПГВР.
● Установена рамка за консултиране на стратегическите документи със
заинтересованите страни.
● Задоволително ниво на знанията и уменията на служителите, участващи в
проектния цикъл.
● Значителен и разнообразен опит при изпълнението на проекти с БФП.
● Частична прозрачност в процеса на приемане и отчитане на общинския бюджет.
● Добро представяне на Столична община в областта на възлагане на обществени
поръчки.
Слаби страни
● Недостатъци при изготвянето на секторни стратегии на Столична община.

както от ЕСИФ, така и от други донори в подкрепа на общинските цели за развитие
за периода 2021 –2027 г.
● Подобряване на системите за мониторинг, контрол и управление на качеството.
● Оптимизиране и регламентиране на работните процеси и процедурите относно
конкретните етапи на проектния цикъл.
● Значително увеличаване и разнообразяване на обученията за служителите със
задължения в рамките на проектния цикъл.
● Подобряване на обезпечеността на общинската администрация с ИКТ.
Заплахи
● Забавяния в планирането в Столична община за следващия програмен период (2021 –
2027 г.).
● Значително негативно въздействие на кризата с COVID-19 върху финансовата
устойчивост на Столична община.
● Недостиг на средства за съфинансиране и оборотно финансиране на проектите и
дейностите, предвидени в Програма за София.
● Недостиг на квалифицирани служители за изпълнение на мерките, дейностите и
проектите, предвидени в Програма за София.
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Програма за София се явява наследник на два от типовете план, съществували в
програмния период 2014-2020 - Интегрирания план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) и Общинския план за развитие (ОПР). И двата плана боравят с концепцията за
развитие на територията, както и имат за цел всеобхватно и интегрирано развитие на
общината. Всеки от двата плана има собствена структура и е преминал през различен
процес на създаване. И двата плана са замислени като основа за инвестиции.
I.10.2.1. ИПГВР
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е стратегически
документ с пространствен характер, който концентрира интегрирани усилия в три
градски зони, за да създаде генератори на растеж, които да имат влияние върху
развитието на целия град. Съгласно Методическите насоки на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), като зони за въздействие са
обособени градски територии с определено основно функционално предназначение, със
сходни характеристики и състояние на физическата среда, структура на населението,
характер и състояние на сградния фонд. ИПГВР на Столична община (СО) включва три
основни зони за въздействие (зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал
за икономическо развитие, зона на публични функции с висока обществена значимост),
три допълнителни зони, както и четири предложени линейни обекта на комуникационнотранспортната инфраструктура. Широкият пространствен обхват и разнообразието
на включените тематики предполагат съществен финансов и организационен
ангажимент от страна на СО.
I.10.2.2. ОПР
Общинският план за развитие (ОПР) е стратегически оперативен инструмент за
провеждане на устройствена политика и координация на секторните политики, както и
за планиране на финансовите ресурси на СО. Той интегрира и подкрепя реализацията,
особено в пространствената и инвестиционната част, на поредица секторни
стратегии и програми. ОПР е замислен да играе ролята на рамка, която дефинира
връзките между отделните действия по сектори.
I.10.2.3. Подход за реализация
Въпреки, че липсата на информация не позволява направата на оценка на въздействието,
е възможно да се оцени подхода при изпълнението на ИПГВР. Целостта на проектните
идеи, одобрени в ИПГВР, техният брой и взаимозависимост са съществено променени при
формулирането на инвестиционната програма (ИП) на СО, което се обосновава с
Насоките за кандидатстване на УО на ОПРР, съставени от МРРБ.

От цялостните проектни предложения са избрани само онези дейности, които засягат
финансирането по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Това довежда до
загубата на интегрираност в действията. Дейностите, за които е осигурено
финансиране, са насочени към подобряване на градската среда, обновяване на
образователна, социална и културна инфраструктура, развитие на системите на
градския транспорт, но без да се отчита възможността за надграждащ ефект.
Действията са секторни, а не интегрирани. Това противоречи на замисъла на ИПГВР реалният положителен ефект от плана може да се постигне само, когато стъпките и
действията, заложени в него, се изпълняват последователно и в синхрон. На практика,
обаче, подобна координация и последователност не се случват, което нарушава
цялостната концепция на плана и довежда до оскъдни резултати в хода на изпълнение на
ИП. В последствие се намалява и възможността за постигането на кумулативен ефект
от интервенциите.
Имайки предвид ограниченото финансиране в следващия програмен период, компонентът
на интегрираност и кумулативен ефект на предложените намеси придобива още поголямо значение. За да може в СО да има какъвто и да е ефект от ресурсите, налични за
периода 2021-2027, липсата на съгласуваност и интегрираност между инвестициите
трябва да бъде преодоляна.
I.10.2.4. Инвестиционна програма на СО
В индикативните таблици на ИПГВР броят на проектите е 738, интегрирани и
взаимосвързани. ИП на СО отчита общо 21 групи проекти, които обхващат 58 обекта на
интервенция с 90 конкретни намеси, които за целите на анализа наричаме проекти. Тези
проекти са обвързани с категории, различни от тези на ИПГВР. ИП също така не взима
предвид идентифицираните в плана заинтересовани страни и препоръчаните
партньорства, макар че самата ИП е съставена от Работна група с участието на 41
представители на външни за общината структури (14 представители на държавни
институции, 5 представители на Столичен общински съвет, 22 представители от НПО,
бизнес и браншови и др. организации). Всички целеви групи, подробно описани в ИПГВР, са
генерализирани до общата категория „граждани“. Това води до ситуация, в която при
реализацията на проектите, включени в ИП на СО, няма нито един партньорски или ПЧП
проект. Финансирането от частни инвеститори напълно отсъства в бюджета и
изпълнението на ИП и поради това не се осъществява нито един от проектите с такъв
замисъл.
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Изключването на заинтересованите страни от процеса на реализацията на проекти от
ИПГВР е в контраст с включващия подход, използван при съставянето на този план. Това
има негативен ефект върху очакванията и отношението на заинтересованите страни –
граждани, бизнес, изследователи. Едва на по-късен етап във връзка с процедура по
актуализация на ИП с нови проектни идеи за включване в обхвата на програмата, през
2018 г. съгласно изискванията на УО, се сформира Работната група, представляваща
постоянно действащ колективен орган към общината, състоящ се от председател,
секретар и членове с цел и задача да разглежда, обсъжда, оценява и класира получени
фишове за проектни идеи, с които да се актуализира ИП на СО. За участие в РГ са
поканени представители на Столична община, публичния сектор и заинтересовани
страни от неправителствения сектор.

От 90-те проекта, които са декларирани като част от ИПГВР и включени в ИП на
общината, са изпълнени 3, а 31 са все още в изпълнение. Временно спрени са 33 проекта, 1
не е изпълнен и не се очаква да бъде, а за 21 проекта липсват сведения за предприетите
дейности по тях.
Проекти от Инвестиционна програма на СО в изпълнение на ИПГВР

21бр. / 24%
В изпълнение
31бр. / 35%

Временно спрени
Неизпълнени

Сходно заключение може да бъде направено и за ОПР. Още при съставянето на този
документ е ограничено присъствието на цели и мерки, произлизащи от частния бизнес и
ПЧП. В следствие на това развитието на стратегическия сектор „икономика” остава
без съществено въздействие от предписанията на ОПР.

3бр. / 3%

Изпълнени

1бр. / 1%

Липсват сведения за предприети
дейности
33бр. / 37%

I.10.2.5. Оценка на изпълнението
Периодът по реализация на проектите, свързани с ИПГВР и ОПР, все още не е приключил и
затова цитираната в този раздел статистика не е окончателна. Но дори и за вече
приключилите проекти е невъзможно да бъде направена пълноценна оценка. От една
страна, некоординираното изпълнение на плана води до неконсистентна информация,
както по отношение на изпълнените проекти, така и по отношение на собственото
финансово участие в проектите, за чието изпълнение се знае със сигурност. Наличната
информация за изпълнените проекти и изразходвани средства в предходния период са
общи и обвързването им с един или друг план е невъзможно. Данните позволяват да се
проследи прогресът само на някои от секторите, в които СО инвестира: социална,
културна и транспортна инфраструктура. За изпълнението на останалите проекти по
приоритети и сектори няма яснота.
На база на частичните данни, които успяхме да съберем, можем да заключим, че на този
етап изпълнението на ИПГВР е по-малко от 50%, оценено на базата на прогреса в
изпълнението на 90-те проекта, включени в ИП на СО. Сравнявайки обаче с броя проекти,
оригинално заложени в ИПГВР, процентът на изпълнение е много малък. Това показва
както трудности при организирането и финансирането на проектите, така и
несъразмерност на поставената амбиция на ИПГВР спрямо капацитета на общината за
изпълнението на проекти. Тази тема е засегната в повече подробности в B.10.1.Капацитет на общинската администрация за реализация на Програма за София.

Изплатените суми по проекти, свързани с ИПГВР, в хода на изпълнение на ИП на СО, са за
118,5 млн. лв. , което е около 3,5 пъти по малко от планираното в самия план.
Заложените в ОПР проекти са 800 с обща индикативна стойност 4,5 млрд. лв. И в този
случай можем да говорим за свръхамбициозност при планирането, която надценява
общинските финансови и организационни възможности. Нивото на реализация на тази
амбиция може да бъде проследено само частично. Това сме направили, анализирайки
данните за изпълнени и финансирани проекти с европейски средства, сравнявайки тази
информация с данни от ЕСИФ и отчетите на районите, от които следва да почерпим
информация за проектите със собствено финансиране на СО.
В отчетните таблици на СО има данни за 138 проекта с европейско финансиране. От тях
120 са определени в изпълнение на ОПР. Отчетът показва общо 46 приключени проекта,
72 проекта в изпълнение, 1 прекратен и 1 проект, за който няма данни. Макар и
програмният период да е в своя край, по-голямата част от проектите са все още в
изпълнение. Липсата на информация за причината в забавянето на изпълнението им
лишава от възможността да се правят предположения за успешността на плана и
изпълнимостта му. От друга страна затруднения в реализацията на ИП създава и всяка
промяна в Насоките за кандидатстване на УО, което рефлектира със съответния
неблагоприятен ефект върху последващата реализация на одобрените проекти. Към
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настоящия момент изплатените суми с източник европейско финансиране за този тип
проекти са по-малко от половината предвидени средства. Информацията за вложените
за реализацията на ОПР общински средства, или такива от други местни източници, е
непълна и нееднозначна, което възпрепятства категоричните изводи. Такава
информация може да се открие косвено в бюджетните отчети на СО, но малко обекти
могат директно да бъдат обвързани с реализацията на ОПР.

каквито случаи има в момента. Успоредно с това трябва да бъде осигурен механизъм за
координация при изпълнението на предвидените проекти. Липсата на такава в момента
възпрепятства възможността да бъдат съпоставени намерението с реализацията.

Най-ясен е отчетът на шестте районни администрации (Младост, Илинден, Средец,
Подуяне, Триадица, Връбница), подали информация към Софияплан за изпълнението на
проекти, свързани с ОПР. Данните показват много различни нива на изпълнение на
планираните намеси в различните райони. В Район “Младост” няма нито един изцяло
изпълнен проект, а само 3 са частично изпълнени. Районът е прехвърлил за следващия
програмен период (2021-2027 г.) 143 проекта, за които обаче тепърва трябва да направим
преценка за допустимост спрямо новите критерии за подбор. Район “Подуяне” изглежда
най-активен откъм намеси сред тези, които подадоха данни към Софияплан – 18
изпълнени проекта и нито един, прехвърлен за следващия период.
I.10.2.6. Оценка от въздействието
Предварителна оценка на ОПР е направена през 2020 г. от Национален център за
териториално развитие (НЦТР). Тази оценка не се фокусира върху ефекта от прилагането
на плана, а дава становище за подхода при неговото изготвяне. В този смисъл тя не
представлява оценка на въздействието.
Мониторинг, предварителна и междинна оценка не са правени за ИПГВР. Информацията
за дейностите по изпълнението на плана също не е еднозначна, защото не са събирани
централизирано и координирано данни за извършените действия. Поради тази причина
оценка от въздействието на ИПГВР не е възможна в своята пълнота. Затова и
направените заключения са неизчерпателни.
И двата плана все още са в процес на изпълнение. Повечето от проектите, по които е
започнало някакво действие, са все още в прогрес. Затова и към момента не може да се
направи оценка на въздействието. Такава обаче ще е трудно да се направи и в по-късен
етап, тъй като липсата на мониторинг, както и на междинна оценка на всеки от двата
плана, е съществен пропуск. Необходимо е СО да предприеме действия, които да
осигурят систематичното проследяване на дейностите, които се извършват във
връзка с изпълнението на стратегическите документи. Информацията трябва да се
събира според установен стандарт, със сходни атрибути, ниво на детайл, както и
винаги да е териториално обвързана. Не бива да се допуска дублирането на информация,

Изпълнение на проекти по ИПГВР
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Общинските планове за защита при бедствия и аварии се базират и изпълняват целите
на областните планове, както и на Националните планове за защита от бедствия и
аварии и Националната програма за намаляване на риска от бедствия и аварии. Плановете
за защита при бедствия се разработват спрямо спецификите на територията, за която
се отнасят. Задължителните компонентни планове са за земетресения, наводнения и
ядрени и радиационни аварии.

материалните и културните ценности, храните, водите, животните,
селскостопанската продукция и околната среда.
В трите плана са описани ясно и точно задачите за изпълнение от служителите на СО,
както и тези на други институции, назначени за отговорни за защита при бедствия.
Плановете са интегрирани с областните политики и националните стратегии, имащи
отношение към намаляване риска при бедствия.

I.10.3.1. Видове планове
В Столична община (СО) действат План за защита при бедствия и аварии, разделен на 3
части: Земетресения, Наводнение и Ядрени или радиационни аварии (изготвени 2018 г.).
Общинските планове определят профила на всички рискове на територията на
общината, за която се отнасят, както и контактната им територия, създаването на
план за превенция на риска или програма за намаляване на риска, определяне на
готовността на отговорните институции за действия при настъпване на бедствието
или аварията чрез координирани дейности, реагиране на институциите спрямо тяхната
компетенция и възстановяване на критичната инфраструктура и подпомагане и защита
на населението. Във връзка с това плановете предвиждат и мониторинг и оценка на база
на извършените дейности.
Всеки от плановете има своя специфика:
● Всички планове за защита при бедствия са насочени към служителите на Столична
община, районните администрации, службите за спешно реагиране, министерства
и ведомства за изпълнение на задачите по превенция и преодоляване на
последствията при бедствия, аварии и кризи. С разработването на стандартни
оперативни процедури се цели бърза и точна реакция на силите и средствата на
различните министерства и ведомства.
● Планът за действие при наводнения има за цел да се организира взаимодействието
между СО и другите институции с цел навременна съвместна работа и взимане на
мерки при превенция, настъпване на бедствие или необходимост от дейности за
намаляване на последствията от настъпване на бедствието.
● Планът за действие при земетресения има за цел да се извърши подготовка за
предотвратяване на смъртните случаи и нараняванията , намаляване на щетите
на сгради, инвентар и оборудване, опазване на околната среда и обществото,
ускоряване на възобновяването на нормалните дейности.
● Планът за действие при ядрени и радиационни аварии има за цел да определи
организационните, локализационните, защитните, радиационно-хигиенните,
лечебно-профилактичните и други мероприятия по защитата на населението,

В общинските планове липсва подробното разглеждане на възможните бедствия –
горски и полски пожари, промишлени аварии, снегонавявания, обледяване и свлачища,
както и терористични актове. Те са разгледани в плановете на отделни районни
администрации, но всички такива планове са за предишен програмен период и имат нужда
от обновяване. При тях отговорните органи са същите като при общинските планове.
По Закона за защита при бедствия тези планове са определени като пожелателни или за
разработване при преценка на местната администрация и отговорни органи.
Обхватът на плановете е както територията на СО, така и места извън нея, които
могат да окажат въздействие върху нормалното протичане на ежедневния живот в
общината и контактните ѝ територии. За зони с висок риск от бедствие се прави План
за управление на риска (ПУР), като действията се съсредоточават върху
предотвратяването, защитата и подготвеността, както и оценката на минали
бедствия. При последното се анализира вероятността за бъдещо повторение на тези
бедствия и евентуалните им последствия. Целта е да се определят местата, където
биха могли да се очакват бъдещи бедствия и аварии с неблагоприятни последици. Във
връзка с това, в плана голямо значение имат инфраструктурното развитие и
климатичните промени. В СО действа План за управление на риска от наводнение, който е
изработен на ниво Дунавски регион. В момента на разработване на ПИРО се разработва
План за управление на риска от наводнение за Столична община.
Общинските планове за защита при бедствия и аварии са определили т.нар. кризисни
центрове - предимно училища и детски градини.
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I.10.3.2. Сътрудничество
При риск от бедствие се въвличат агенции, звена, институти и експлоатационни
дружества, които се занимават с управлението на ресурси, изучаване на състояние на
средата и мониторинг на природните ресурси и/или изградени системи. Според
плановете за действия при бедствия и аварии и други извънредни ситуации се назначава
Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В зависимост от мащаба
на бедствието се назначава щаб на общинско, регионално или национално ниво. При
бедствие с мащаб на територията на община и контактния ареал се назначава Щаб под
ръководството на Кмета на СО. Службите, които биват назначени в Щаба са: Дирекция
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„Аварийна помощ и превенция“, СДПБЗН-МВР, представител на СДВР и други
специализирани служби и звена в зависимост от характера на бедствието.
В плановете е направено подборно описание кои институции кога биват назначени,
какви са отговорностите им и с кого си взаимодействат. Същото важи по отношение
на разпределяне на задачите и дейностите, в зависимост от мащаба на бедствието или
аварията.

изменението на климата, така и за намаляването на риска от бедствия. В тази връзка
СО следва да прецени необходимостта от допълнителна оценка на риска от бедствия,
различни от наводнения, земетресения и ядрени и радиационни аварии (засушаване,
екстремни горещини, бури) и да допълни действащия План за защита при бедствия и
аварии с нови части.Рисковете за СО от климатичните промени са разгледани в част
B.9.8.-Климатични промени.
I.10.3.5. Зони в риск от наводнения

I.10.3.3. Рискови зони за ядрени и радиационни аварии
Няма набелязани рискови зони на територията на СО. В плана са отбелязани, с
конкретика, само АЕЦ ,,Козлодуй‘‘ или АЕЦ ,,Черна вода‘‘ в Румъния. Други рискови дейности,
на които плана набляга, са превоза на радиоактивни материали или отпадъци. Към
момента не се събират системно данни за това къде биха били превозвани подобни
материали и отпадъци, което, на този етап, прави невъзможно отбелязването на пътя
на рисковия превоз. Анализът показва, че липсват количествени данни от мониторинга
на предприятия, които работят с опасни материали. Изводът от това е, че е нужно да
бъде въведен по-стриктен контрол за мониторинг на предприятия, които работят с
радиоактивни материали. Необходимо е да бъде въведена практика за цялостно
картиране на радиоактивни материали или отпадъци, тъй като авария може да настъпи
не само при работа с опасни материали, а и при тяхното пренасяне.
I.10.3.4. Риск от ефект от климатичните промени
В анализите за разработване на Плана за действие за устойчива енергия и климат за
периода 2021 – 2030 г. (ПДУЕК) на СО е направена оценка на уязвимостта и риска от
климатичните промени. В резултат на тази оценка са идентифицирани няколко
специфични за територията на СО климатични опасности в допълнение на
общовалидните за страната. Свързаните с климата събития като наводнения, бури,
горещи вълни, снеговалежи и суши представляват близо деветдесет процента от
всички големи бедствия. Очаква се изменението на климата да увеличи честота и
интензивността на свързани с метеорологичните условия заплахи, тъй като
наличните сценарии за изменение на климата в България предвиждат тенденция на
увеличаване на честотата на екстремните събития и бедствия, което се потвърждава
от все по-често срещаните интензивни валежи, топли и студени вълни, наводнения и
суши, ураганни ветрове, горски пожари и свлачища. Това от своя страна има
съществено въздействие върху икономическото и социално развитие, нормалното
функциониране на градската инфраструктура, разпространението на заболявания.
Намаляването на степента на излагане и уязвимостта на хората от свързани с
метеорологичните условия заплахи е от значение както за адаптацията към

Според Плана за защита при бедствия на СО – Част Наводнения, при по-продължителни и
проливни валежи на големи участъци от територията на СО, както и при бързо
снеготопене могат да възникнат наводнения в населените места по поречията на
реките в северната част на Столична община. По данни на Басейнова дирекция, реките в
най-голям риск от преливане са Искър, Стари Искър, Елешница, Макоцевска, Владайска,
Суходолска, Какач, Блато, Костинбродска и Сливнишка. Други уязвими места са тези, при
които инженерно е стеснен габаритът на коритото на река за сметка на преминаване на
тръбопроводи. Пример за подобно място е река Перловска по продължението на бул.
“Евлоги и Хр. Георгиеви” в участъка между ул. “Шипка” и бул. “Мадрид”. Това е проблем,
който различните дирекции в СО трябва да комуникират и да се възложи качествен
мониторинг на всички инженерно-инфраструктурни мерки на територията на корита на
водни течения в СО и съседните територии. Други проблемни зони са булеварди, улици и
подлези, където канализационната система не може да поеме водите. Наличието на все
повече и по-обилни валежи води до невъзможност на канализацията да поеме големия
дебит дъждовна вода. Причина за това до голяма степен е и големият дял запечатани
почви в градската среда и непропускливостта на почвите в Софийската котловина.
Значителни наводнения на територията на София могат да настъпят при излизане на
реките от коритата им, скъсване на диги, преливане, частично или пълно разрушаване на
стените на язовирите, хвостохранилищата и сгуроотвала, при което ще бъдат залети
урбанизираните територии в районите Панчарево, Искър, Подуяне, Кремиковци, Надежда,
Сердика, Нови Искър, Младост и Слатина, Витоша, Връбница, Овча Купел. Наводнения
могат да настъпят и при евентуално образуване на „висока вълна“ от оттока по
деретата в отделните райони на Столична община. В плана липсват данни кои са
конкретните територии от районите, описани с най-голям риск от заливане, но те
могат да бъдат видени на картата в приложение.
Времето за пристигане на водите от река Искър до застрашените райони е
приблизително от 15 до 360 минути, което силно ограничава времето за провеждане на
мероприятията по защита на населението, животните, материалните и културни

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 263

ценности. За разлика от други природни феномени (свлачища) или причините за някои
наводнения (приливни вълни, лоши метеорологични условия), рискът от наводнение от
покачващите се нива на водата е по-лесно проследим, тъй като приливните вълни често
не са с голяма скорост и могат да бъдат наблюдавани, дори да не е имало категорични
данни за наводнение.
Състоянието на зелената система е качествено важен елемент при управлението на
откритите водни течения. Тя спомага за укрепване на речни корита с противоерозионна
и противосвлачищна функция (за зоните с естествени корита на откритите водни
течения) и равномерно разпределяне на водните количества, във влажни зони, при
проливни и непредвидими дъждове. Състоянието на зелената система влияе пряко и на
проводимостта на речните корита поради риска от падане на клони и дървета в
коритата на реките. Дирекция „Околна среда“ изготвя годишни планове за почистване на
речните корита.
В общинската Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура (2017-2025) са
идентифицирани необходимите дейности по укрепване на речните корита. Проектите
за корекция на речни корита и ремонт на речни участъци са на обща стойност над 65 000
000 лв., но поради липса на финансиране към момента са реализирани незначителна част
от тях.
Ролята на канализацията в такива ситуации е разгледана в част B.5.2.-Канализационната
мрежа и пречистването на отпадъчните води
Последното наводнение (януари 2021 г.) на територията на Столична община настъпи в
следствие на обилни валежи. Наводнението се случи в северната част на общината, по
продължението на реките Искър, Блато и Крива, на територии, определени като рискови
от Басейнова дирекция “Дунавски регион” и Плана за рискове от бедствия. Екипът на
Софияплан организира картирането на залетите територии и сравни данните с
картата с рискови зони на БДДР (Басейнова дирекция “Дунавски регион”). Сравнението
потвърждава прогнозите на БДДР на териториите, които са в риск от наводнение, но и
ги разширява. Данните показват, че има наводнени територии, които до сега не са
влизали в зоните в риск. Землищата, които биват наводнени, са тези на селата Житен,
Мировяне, квартал Требич и град Нови Искър (кварталите Кумарица и Сеславци). Общата
наводнена територия е 19 150 ха, от които 12 305 ха са извън предварително
определените рискови зони (виж приложение – карта 02_Анализ на рискови зони от БД и
заснето наводнение). Залети са над 60% повече територии, отколкото са били
очакванията в общинския План за защита при рискове от бедствия и аварии - част
Наводнения.
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Териториите, които са залети, биват предимно земеделски (180 ха), но има и значителна
част урбанизирани (7 ха) и малко територии на транспорта, които обаче са значително
важни за мобилността в района (виж приложение – карта 04_2_Вид територии в зони на
заливане).
Описаните в заснемането територии не са единствените в риск от наводнение. В
исторически план подобни наводнения са се случвали и в землището на Челопечене и
редица тесни участъци от коритата на реките в град София.
Данните от наводнението от януари 2021 г., заедно с тези от историческата справка
за наводнения, случили се на територията на СО, показват, че действията на
Столичната община са аварийни (своевременно реагиране при настъпване на бедствие
или аварийно отводняване на наводнените територии) и краткосрочни (планово
поддържане на проводимостта на речните корита в критични участъци). Липсват
дългосрочни мерки за превенция на настъпването на бедствието. Дългосрочните мерки
за превенция от наводнения трябва да бъдат комплексни – устройствени,
административни, инженерни и експлоатационни.
I.10.3.6. Зони в риск от земетресения

Снимки: Заснемане на наводнението от 18.01.21 г. в СО (Източник: MYX Robotics)
Наводнените територии попадат в различни устройствени зони по ОУП, сред които:
● Жилищна зона за малкоетажно застрояване (Жм),
● Зона за градски паркове и градини (Зп),
● Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване (Оз),
● Зона за обществено обслужване (ОО),
● Зона за малки и средни предприятия (Пмс),
●
●
●
●
●

Зона за спорт и атракции (Са),
Смесена многофункционална зона 2 (СМФ2),
Терени за гробищни паркове ( Тгп),
Различни земеделски зони
И терени за транспортна и инженерна инфраструктура.

Това ни дава яснота за планираното предназначение на териториите, които могат да
бъдат застрашени от наводнение. Това ще ни е полезно при планирането на повече
превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на бедствия и ще послужи за
преосмислянето на границите на устройствените зони в ОУП. (виж приложение – карта
03_Устройствени зони по ОУП в зони на заливане).

София попада в район, застрашен от сеизмична активност. По данни за сеизмичността
на България, страната е на второ място в скалата на потенциалния риск от
земетресение. Гъстотата на населението и наличието на голям процент обекти с
национално значение (административни сгради и културно-исторически ценности) са
фактори, които допълнително завишават изискванията за сеизмичното строителство
и противосеизмични планове. Към момента Столична община е един от районите в
страната с най-високи изисквания по отношение на т.нар. сеизмично строителство и
противопожарни системи за сигурност.
СО е изготвила вероятностна оценка на очаквани въздействия вследствие на
земетресения с период на повторяемост от 1 000 г. Изготвена е и детайлна оценка на
последствията от силно земетресение за район Триадица. Според Плана при
земетресение в СО ще се създаде тежка обстановка в гъсто застроената централна
градска част и в кварталите със старо и несъобразено с антисеизмичните изисквания
строителство. Планът също така определя като рискови и големите жилищни
комплекси. Същевременно по-скорошно проучване определя ЕПЖС и ЕПК, които
представляват основната част от сградния фонд в жилищните комплекси, като
достатъчно устойчиви. За повече информация виж B.4.2.-Жилищата в общината.
Недостатък на вероятностната оценка на СО е, че насочва мерките единствено към
новото строителство, но не засяга сграден фонд от периода преди 1987 г., който обаче
е в най-голям риск и съставлява по-голямата част от сградите в СО.
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I.10.3.7. Критична инфраструктура
Плановете за защита при бедствия и аварии отчитат риска от нарушаване на
целостта на критичната инфраструктура при настъпване на бедствие. Те разделят
критичната инфраструктура по сектори както следва:
● Енергетика с електроснабдяване, нефт, газ и топлинна енергия;
● Транспорт с автомобилния транспорт и пътната инфраструктура, железопътния
транспорт, въздушния транспорт и летищата;
● Информационни технологии с електронните съобщителни мрежи и
информационната и комуникационна инфраструктура;
● Пощенски и куриерски услуги;
● Околна среда с околната среда, водите, водоснабдяването и канализацията;
● Земеделие и храни със земеделието, храните, горите и ловните стопанства;
● Защита на здравето с медицинската и болничната помощ и лекарствените
средства;
● Спортни обекти и съоръжения;
● Образование, наука и технологии;
● Природни ресурси;
● Военни ресурси;
● Културни ценности;
Според плановете, сред тях с най-висок приоритет са електроснабдяването и
транспортната инфраструктура (основните пътища). Това е инфраструктурата,
която приоритетно трябва да бъде възстановена при настъпване на бедствие или
авария. Други жизнено важни критични инфраструктури са водоснабдяването,
болниците и болничната помощ.
България има разработена Предупредителна информационна мрежа за критичната
инфраструктура, която цели да улесни изпълнението на Европейската програма за
защита на критичната инфраструктура. Въпреки това, в плановете липсва модел за
поддържане на критичната инфраструктура в изправен вид. Липсва също така планиране
за подсигуряване на алтернативна критична инфраструктура при проблеми с основната
такава по отношение на електроснабдяването, основната пътна мрежа,
водоснабдяването и ВиК мрежата, както и болниците и болничната помощ. Акцентът на
плановете в момента пада върху възстановяване на определена мрежа или
инфраструктура, ако тя бъде засегната от бедствие или авария. Същевременно обаче
трябва да бъде обърнато внимание върху дългосрочното планиране на алтернативни
системи и/или дублиращи такива, които да подпомогнат дейността по намаляване на
последствията от настъпилите бедствия. Необходимо е това да се реализира на

общинско ниво чрез план или програма, за да се отчетат всички специфики на
територията.
I.10.3.8. Сфери на подобрение
● Създаване и поддръжка на система за ефективен контрол на състоянието и
техническата безопасност на язовирите в СО, както и на всички открити водни
течения и инженерни съоръжения в СО.
● Допълване на списъка с бедствия съобразно специфичните бедствия за СО.
● Поддръжка на критичната инфраструктура и планиране на алтернативни системи
и/или дублиращи такива.
● Определяне на план за действие за намаляване на ефекта от силно земетресение
върху сградите, построени преди 1987 г.
I.10.3.9. SWOT анализ
Силни страни
● Добра планова организация за разпределяне на дейности и отговорности измежду
институциите за намаляване на риска и за реакция при настъпване на бедствия или
аварии.
● Проследяване на всички рискови компоненти на територията на СО и на съседни
територии – направен анализ и исторически преглед на събития.
● Изградена единна спасителна система и създаден координационен център 112 за
цяла България.
● Направени са планове за защита от всички бедствия и аварии, които са
задължителни по Закона за защита при бедствия.
● Налични са стратегии на различните териториални нива, които регламентират
задълженията на отговорните институции и общината при риск или при
настъпване на бедствие.
● Описани и разпределени отговорностите и длъжностите на различните
институции и отговорните в тях лица, в зависимост от профила и мащаба на
бедствието или аварията
● Изготвен план за управление на речните басейни
● Изготвен план за управление на риска от наводнения в Дунавския район (от 2012 г.),
в който се включват мерки за намаляване на риска от наводнения в целия район. Това
включва Столична община.
● Предвидени са инженерни и организационни мерки за предотвратяване на бедствия.
● Предвидени мерки за предотвратяване на наводнение като: ремонти дейности по
коритата на реките, които преминават през гъсто урбанизирана среда,
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предвиждане за реализиране на канализационна мрежа в южни квартали и населени
места, в които има голям поток от население и други.
● На общинско ниво - Дирекция “Аварийна помощ и превенция” отговарят директно
към Кмета на Столична община, а не към заместник-кметовете.
● Идентифицираните рискове по отношение на климатичните промени са:
екстремна топлина, интензивни валежи и бури.
Слаби страни
● Невъзможност да се оцени капацитета за справяне с бедствия и аварии.
● Липса на лесно достъпни графични материали – схеми, карти и териториални
анализи с детайлна информация на рисковите зони (на няколко места има препратки
към тях, но не са директно приложени в документите и към момента не са открити
в сайтовете на отговорните институции).
● Липса на анализи за риска от ядрени и радиоактивни аварии за територията на
общината и прякото влияние и опасност за населението поради
непредвидимостта на характера на дейност за всички предприятия и
непредвидимостта от настъпване на аварии от такъв характер (всички неща,
които са свързани с човешка дейност и пряко влияние).
● Липса на подробен анализ на риска и защита при бедствия като: горски и полски
пожари, промишлени аварии, снегонавявания, обледяване и свлачища, както и
терористични актове на ниво Столична община. Част от тях са разгледани в
плановете на отделни административни райони.
● Липса на достатъчно детайлно зониране и кумулативно отчитане на различните
видове риск за територията на общината. (Описаните зони в риск от наводнение
или земетресение са много общи, често за цял квартал или дори административен
район. Пример - описано е, че район “Триадица” попада в най-голям риск от
земетресение, но не е посочена методологията за подобно разделяне на
административен район, особено при наличието на разломни зони в цяла Столична
община).
● Липса на анализ на потенциалните последствия от наличието на активни разломи
със средна опасност на територията на общината.
● Липса на тълкуване на сумарната геоложка опасност в общината, както и
проследими инженерни мерки в посока на намаляване на риска (налични са
организационни такива).
● Плановете за управление на риска от земетресения се изготвят за
административни райони, вместо общо за Столична община и за рисковите зони
като цяло, което може да доведе до планиране на различни и несинхронизирани мерки

по превенция и възстановяване от последствията от настъпило бедствие или
авария. Водещ следва да е рискът, а не административното деление.
● Действията на Столична община са аварийни (своевременно реагиране при
настъпване на бедствие или аварийно отводняване на наводнените територии) и
краткосрочни (планово поддържане на проводимостта на речните корита в
критични участъци). Липсват дългосрочни мерки за превенция от настъпване на
бедствието наводнение.
Възможности
● Технологични и технически възможности за съвместено картиране на зоните на
риск, което би позволило разработването на териториално относими
синхронизирани и допълващи се мерки за превенция и смекчаване на евентуалните
неблагоприятни последствия. В закона за защита при бедствия са описани всички
възможни групи рискове.
● Възможност да се синхронизира работата между институциите.
● Антропогенният фактор, който влияе на степента на риск от бедствие или
авария, може да бъде обследван и да се предвидят мерки за намаляване на
въздействието (смекчаване на ефекта от антропогенно влияние, за да се намали
риска от бедствие).
● Необходимите инженерни мероприятия могат да бъдат в синхрон с всички
стратегически планови документи и финансирането да бъде осигурено чрез
приоритизация на проблемните зони.
● Възможност за обвързване на отделните системи в града и общината, чието
състояние има качествено влияние върху състоянието на геоложката основа и
откритите водни течения (и съответно това влияе на нивото на рисковете).
● Състоянието на зелената система е качествено важен елемент при управлението
на откритите водни течения. Тя спомага за укрепване на речни корита с
противоерозионна и противосвлачищна функция (за зоните с естествени корита
на откритите водни течения) и равномерно разпределяне на водните количества,
във влажни зони, при проливни и непредвидими дъждове.
● Към момента изискванията за антисеизмично строителство са налице. Възможно е
да се засили мониторингът и обследването на строителство, което ще доведе до
намаляване на човешките и икономическите загуби. Това включва правилното
организиране и управление на завишените изисквания при строителство в
зависимост от зоните на риск, гъстота на населението и концентрацията на
обектите от национален интерес.
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● Възможност за детайлен анализ на потенциалните рискови зони и планирането на
града и общината с приоритет на рисковите зони, с цел да се намали рискът и
потенциалните последствия.
● Финансиране през различни оперативни програми, но с цел единен и синхронизиран
ефект за територията на СО.

● СО да не успее своевременно да приложи мерки за ограничаване на щетите,
предизвикани от наводнения.
● СО да не успее да подсигури отговорни лица и/или институция, които да се грижат
за дългосрочното планиране и превенцията от настъпване на бедствия.

Заплахи
● Риск от невъзможност за организация/координация между отговорните
институции и местната власт. Отговорните институции зависят от профила на
бедствието или аварията.
● Риск от намален капацитет на звената, които се занимават с анализ и постоянно
следене на метеорологичните и геоложки процеси, което би повишило
непредвидимостта на настъпване на бедствия и аварии.
● Рискът за настъпване на бедствия не може да се обезпечи напълно от провеждане
на инженерни и организационни мероприятия, а само последствията да бъдат
смекчени.
● Ненавременно реализиране на установените необходими инженерни мерки изграждане на колектори за дъждовна вода, доизграждане на канализационната
мрежа и пр.
● Липса на действия по обследване на зелената система.
● Неподдържане на коритата на реките.
● Проведените инженерни мероприятия по коригираните корита на реките да
влошат екологичното състояние на реките.
● Да се подцени или преоразмери прекомерно възможният дебит вода при проливни
дъждове и приливни вълни.
● Да не се направи детайлен анализ на риска от свлачища и срутища.
● Да не се обследва риска от набъбване на строителни почви в общината.
● Да не се проследява достатъчно стриктно сеизмичното строителство, особено в
зони на активни разломи (строителен надзор).
● Да не се задълбочат изследванията в посока сеизмичност и да не се детайлизират
зоните и степените на риск в тази посока.
● Липса на активна комуникация и публичност на данните от анализа и мониторинга
по различни рискови фактори със заинтересованите институции и жители на
общината. Да не се отчете достатъчно детайлно риска от екстремна топлина,
бури и проливни валежи при планирането на мерки във връзка с намаляването на
риска от настъпване на природно бедствие. В плана за оценка на риска от
климатични промени е констатирано, че тези 3 риска биха засегнали най-много
хора.
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