Драгалевци
Доклад по Възлагане от НАГ № САГ19-ДР00-1437 от 09.08.2019 г.
Целта на изследването на територията е да се изведат закономерности и изводи за
начина на прилагане на ОУП и ПУП, натоварването на социалната и техническата
инфраструктура, моделите на придвижване, някои от екологичните характеристики на
урбанизираната среда, постигнатите параметри на застрояване, плътност и
озеленяване за витошката яка. Посоченият териториален обхват служи като примерно
поле за изследване на модели и проблеми в цялата зона. Резултатите от направените
анализи ще послужат като основа за търсене на решения за подобряване на условията на
живот в район Витоша.
Предвид местоположението на зоната, благоприятен ефект при разрешаване на
идентифицираните проблеми се очаква да има за цялата южна територия на града, както
и за намаляване на негативните въздействия върху реките и микроклимата в цяла София
и антропогенния натиск върху Витоша.
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1. Обхват
Драгалевци е южен квартал на София, намиращ се в подножието на планина Витоша и
част от административен район Витоша. При изготвяне на пространствени анализи за
Столична Община, Софияплан работи с така наречените градоустройствени единици
(ГЕ). В териториалния обхват на този доклад попадат общо 5 ГЕ:
● кв. Драгалевци
● в.з. Киноцентъра, в.з. Габаро-Азмата
● м. Драгалевци - разширение - север
● Драгалевци, в.с. Мирамонте
● Парк Ботаническа градина
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2. Демографски профил на територията
За да се изследва демографският профил на територията е направен сравнителен анализ
и калибрация на информацията от четири основни източника/проучвания:
● анализ на максималното натоварване на жилищната сфера - Софияплан (тогава ОП
Софпроект-ОГП), 2018
● демографски данни - ГРАО, 2017
● демографски данни – НСИ, 2011
● демографска прогноза - “Териториално диференцирана демографска прогноза по
градоустройствени единици на Столична община за периода 2030 – 2040 – 2050
година" - автор доц. д-р Илия Копралев 09.2018
Софияплан 2018 – на база данни от кадастралната карта актуална към юни 2018 е
изчислена разгънатата застроена площ (РЗП) на всички жилищни сгради и
самостоятелни обекти на територията, чистата жилищна площ и брой жители,
използвайки методологията от проучването на Софияплан от 2018 г. За целите на
анализа се приема комфортна зона за обитаване от 30 м2 на жител. Тази площ е над
средната за град София и минимално изискуема, спрямо нормите на ООН. Предвид
устройствените характеристики на територията, с преобладаващо ниско
строителство и еднофамилни жилищни сгради, са разгледани сценарии с по-високи от
средната стойности при 40м2/ж. и 80м2/ж. Крайните резултати са съответно:
● 17 316 жители при 40 м2/ж

Общият брой жители по данни на НСИ към 2011 г. е:
● 7345 жители
Демографска прогноза 2017 – Териториално диференцираната демографска прогноза по
градоустройствени единици, разглежда няколко сценария – 2017 г., 2020 г., 2030 г. и 2040
г. В прогнозата, демографският профил на жителите е разбит по възрастови групи, но за
разлика от данните на НСИ 2011 те са 6 на брой и с друга структура:
● Под 3 г.
● 3-6 г.
● 7-14 г.
● 15-18 г.
● 19-64 г.
● Над 65 г.
Тази разбивка дава възможност за по-добри обвързвания на демографските данни със
социалната, образователна, здравна и други инфраструктури. За целта на този проект е
взета тази демографска структура, която е калибрирана към данните от останалите
проучвания.
На база демографската прогноза за 2020 г. общият брой жители за територията възлиза
на:
● 7850 жители.

● 8658 жители при 80 м2/ж
ГРАО, 2017 – данните на ГРАО показват регистрирани брой хора по постоянен и настоящ
адрес за петте градоустройствени единици, които са следните:
● 7730 жители.
НСИ 2011 – данните на НСИ дават информация, както за общия брой жители на
територията, така и за демографския профил на територията в 7 възрастови групи:
● 0-14 г.
● 15-24 г.
● 25-34 г.
●
●
●
●

35-44 г.
45-54 г.
55-64 г.
Над 65 г.

Обобщение – от наличните данни и направени изчисления може да се заключи, че
населението в изследаната територия възлиза на около 8000 жители. Най-ниска е
стойността от НСИ, но данните там са и най-стари. Данните от ГРАО 2017 г. са с близо
400 жители повече, а прогнозата за 2020 г. показва данни от близо 8000 жители.
Изчисленията от анализа за максимално натоварване на жилищната сфера показват, че
при 80 м2/ж (при приета средна за София 30 м2/ж), броят жители е около 8600, което е
доста близо до останалите стойности от другите изследвания. Въпреки това, тези
данни могат да бъдат интерпретирани по различен начин, давайки си сметка за редица
проблеми като адресна регистрация, празни жилища, нерегистрирани жилищни единици и
пр. Тъй като тези казуси няма как да бъдат напълно изяснени към момента на това
проучване, за целта на проекта се приема население от 8000 жители максимално близо до
тези от Прогнозата и ГРАО 2017 г. и средна квадратура на жител 85 м2/ж.
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Тази стойност е калибрирана с демографската структура на Прогнозата, като крайните
резултати при 8000 жители са съответно:
● под 3 години 303
● 3-6 години 377
● 7-14 години 664
● 15-18 години 239
● 19-64 години 5318
● над 65 години 1099

3.1. ОУП - Устройствени зони и техните предвиждания

Демографска структура при население от 8000 жители

303
1099

3. Устройствена основа

377
664

под 3 години
239

3-6 години
7-14 години

През деветдесетте години на двадесети век силен инвестиционен натиск принуждава
Столична община (СО) да направи проект за изменение на общия устройствен план (ИОУП)
за присъединяване към гр. София на голяма част от подвитошката яка, включително с.
Драгалевци и землището му. Този проект се интегрира в графичната част към
Правилника за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия
градоустройствен план на София (т.нар. Временни правила и норми, действали като ОУП
между 2002 и 2007 г.). На негова основа се променя предназначението на голям дял
земеделски дотогава земи, загубва се възможността за реализация на планирани зелени
площи за широко ползване по поречията и се прекъсват в голяма степен връзките към ПП
Витоша. За да се запази поне отчасти благотворното микроклиматично влияние на
подножието на планината върху целия град, устройственото зониране на проекта за ОУП
в сила от 2007 г. определя занижени параметри на плътност и интензивност на
застрояване в новите квартали, особено в тези покрай границата на природния парк.
Това позволява да остане повече незапечатана земя, както и повече едроразмерна
дървесна растителност в индивидуалните УПИ и така тази територия да продължи да
бъде фактор за пренос на свеж въздух от Витоша към София.

15-18 години
19-64 години
над 65 години

5318

Действащият в момента ОУП е одобрен през 2009 г., като надгражда този от 2007 г. и го
допълва, с фокус по отношение на зелената система, транспорта и устройствените
параметри. Той определя за южните територии на град София над Околовръстния път
преимуществено устройствени зони за ниско жилищно застрояване с понижени
показатели и с допълнителни изисквания, ограничаващи натоварването от урбанизация.
Устройствените параметри за тях са базирани на характеристиките и режима на
застрояването в бившите квартали-курорти - Горна баня, Княжево, Драгалевци,
Симеоново (Жм2), като са дефинирани и зони за ниско жилищно застрояване при
екологично съхранение на средата.
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Частично изменение на общия градоустройствен план на София - подвитошка яка,
1998 г.

В изследваната територия съгласно ОУП са определени различни устройствени зони,
като преобладава „Жилищната зона с малкоетажно застрояване с допълнителни
специфични изисквания“ (Жм2) и „Жилищната зона с малкоетажно застрояване с
ограничителни параметри“ (Жм3). По продълженията на реките, протичащи през
територията, зоната е Тзв – „Терени за зелени връзки и озеленяване на улици, реки и
дерета, открити канали и сервитути“. В зоната за достъп на квартала при
околовръстния път и по продължение на бул. Черни връх са концентрирани смесените
многофункционални зони (Смф и Смф1), както и терените на стадиона в зона Са2 – „Зона
за спорт и атракции, предимно в околоградския район“ и гробището в зона Тгп – „Терени
за гробищни паркове“. По продължение на околовръстния път, както и в зоната на входа
към територията откъм бул. Черни връх са определени територии в зона Оз1 – „Зона за

Действащ общ устройствен план за Столична община в обхвата на изменението от
1998 г.

обществено обслужващи дейности и озеленяване в градския район“. В територията
зоната Оо за обществено обслужване е дисперсно представена и маркира вече
съществуващите обекти на училището и общината (около центъра на Драгалевци),
детската градина, както и още 2 терена, като на този до ул. Крайречна се изгражда нова
детска градина, а в другия е разположен Дом Драгалевци, който осигурява различни
социални услуги в общността. Електрическата подстанция „София – юг“ попада в зона
Тел – „Терени за площни обекти на електроснабдяването и електронните съобщения“.
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Ботаническата градина попада в зона Тзсп – „Терени за специални зелени площи“. „Зоната

3.1.1. Жилищни устройствени зони

на градските паркове и градини“ (Зп) в територията се разпределя в няколко участъка на
границата на територията с природен парк (ПП) Витоша.

Дял на видовете устройствени зони в обхвта

1%

0%

2%

1%

Жилищни

4%

Зелена система
14%

Спорт
Обществено-обслужващи
дейности и озеленяване
Обществено обслужване
78%

Многофункционална
Техническа ИС

Предвид местоположението на разглежданата територия, вън от контура определен от
Околовръстния път, и в непосредствен контакт с природен парк Витоша, определените
устройствени зони са предимно с намалени параметри за плътност и интензивност на
застрояване и по-високи стойности за необходимото озеленяване. По-високи
параметри на застрояване предполагат устройствените зони определени около входа
към територията около бул. Черни връх.

Съобразявайки всички предвиждания на ОУП жилищните зони могат да се онагледят
според различните изисквания, които допълнително се прилагат върху всяка територия.
Тук следва да се отразят Териториите с еднакви пределно допустими стойности на
устройствените показатели, попадащи в устройствени зони Жм2 и Жм3 и Зони и
терени с устройствени режими в отклонение от общите към ОУП и изискващи
специфични правила и норми (Жм3*).
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1/Жм2

Дял на видовете Жм в обхвта
5%
14%

25%

1/Жм2
2/Жм2

2%

2/Жм3
1/Жм3*

7%

Плътност на застрояване
Кинт
Плътност на озеленяване
Височина на застрояване

30%
1
60%
10 м

Плътност на застрояване
Кинт
Плътност на озеленяване
Височина на застрояване

25%
0.8
60%
8.5 м

4/Жм3*
5/Жм3*

2/Жм2
47%

Жм2 - Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания
Зоната, съгласно ЗУЗСО, обхваща предимно бившите квартали-курорти (Горна баня,
Княжево, Драгалевци, Симеоново) и гр. Банкя. Определена е плътност на застрояване от
30% до 25%, коефициент на интензивност от 1 до 0.8, минимално озеленяване от 60% и
максимална кота корниз от 10 до 8.5 м, като по-ниските стойности се отнасят за
бившите вилни зони, включени в строителните граници на София. Минимум 50% от
озеленената площ е с висока дървесна растителност, независимо от конкретната
разновидност.
За разглежданата територия тези показатели са конкретизирани чрез специализирана
схема по § 29 от ЗУЗСО, одобрена от СОС, за териториите с еднакви пределно допустими
стойности на устройствените показатели 1/Жм2 и 2/Жм2, като по-високите
показатели се отнасят за 1/Жм2, определена за традиционното ядро на Драгалевци, а пониските за 2/Жм2, територии разпознати като част от вилните зони включени в
строителните граници на града.

Жм3 - Жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри
Зоната по ЗУЗСО устройва територии за ниско строителство в зони за екологично
съхранение на средата. Не се допуска изсичане на съществуваща висока растителност и
покриване или засипване на водни течения. Определена е плътност на застрояване от
10% до 20%, коефициент на интензивност от 0.1 до 0.5, минимално озеленяване от 80%
до 70% и максимална кота било от 7 до 8.5 м. Минимум 50% от озеленената площ е с
висока дървесна растителност при запазване на естествения ландшафт, независимо от
конкретната разновидност. Различните показатели са разделени в две групи, като порестриктивните се отнасят за териториите граничещи непосредствено с п.п. Витоша
и големите градски паркове, докато по-високите са за Киноцентъра, жилищните групи в
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Западния парк, Южните територии на София и териториите за екологично съхранение на

1/Жм3*

гр. Банкя.
За разглежданата територия върху устройствената зона са приложени различни
конкретни изисквания, според местоположението на терените. Конкретизирани са
териториите с еднакви пределно допустими стойности на устройствените показатели,
като за някои от тях важат и режими в отклонение от общите към ОУП и изискващи
специфични правила и норми (*). Така в рамките на Жм3 са развити 4 разновидности.

Плътност на застрояване
Кинт
Плътност на озеленяване
Височина на застрояване

10%
0.1
80%
к.б. 7.5 м

2/Жм3 са териториите в непосредствена близост до Ботаническата градина и
околовръстния път, както и два малки участъка по поречието на р. Суха река в найизточната част на разглежданата територия.
2/Жм3

4/Жм3* - Съгласно зоните със специфични правила тези територии са определени като
влажни зони. Задължително е прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона и прилагане
на член 16 от ЗУТ. В разглежданата територия тази зона е развита в голям участък
успоредно на околовръстния път, източно от подхода от бул. Черни връх.
Плътност на застрояване
Кинт
Плътност на озеленяване
Височина на застрояване

15%
0.3
80%
8.5 м

4/Жм3*

Плътност на застрояване
Кинт
Плътност на озеленяване
Височина на застрояване

15%
0.15
75%
1 ет.

Другата разновидности на Жм3 са индексирани със звезда(*), което съгласно ОУП и ЗУЗСО
се отнася за зони и терени с устройствени режими в отклонение от общите към ОУП и
изискващи специфични правила и норми.
1/Жм3* - Съгласно зоните със специфични правила тези територии са определени като
буфериращи п.п. Витоша. Застрояването следва да се извършва съгласно цялостен ПУП,
препоръчително в обхват на цялата устройствена зона. В разглежданата територия
има два участъка граничещи с п.п. Витоша, които следва да отговарят на следните
изисквания:

5/Жм3* - Съгласно действаща схема на зоните със специфични правила тези територии
са определени като такива за опазване на съществуващата природна среда и
озеленяване. Задължително е прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона и прилагане
на член 16 от ЗУТ. В разглежданата територия това е участък заключен между
теченията на р. Копаница и р. Сухата река, източно от Електрическата подстанция
“София – юг”.
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5/Жм3*

Плътност на застрояване 15%
Кинт
0.3
Плътност на озеленяване 75%
Височина на застрояване
2 ет.

3.1.2. Зони за обществено обслужващи дейности
В разглеждания обхват зоната Оо* - “Зона за обществено обслужване“ е дисперсно
представена и маркира вече съществуващите обекти на училището и общината (около
центъра на Драгалевци), детската градина, “Дом Драгалевци” предоставящ социални
услуги в общността и новострояща се детска градина. Всички терени са маркирани със
звездичка (*) което посочва ограничителни параметри на застрояване в среда с
нискоетажно застрояване и забрана за промяна на предназначението на терените с
публични функции. Параметрите определени за съответните терени в зона Оо*не
допускат застрояване над 40%, максималният коефициент на интензивност е 1.2, а
плътността на озеленяване не бива да е под 40%. Височината на застрояване не трябва
да надвишава 10 м.
По продължение на околовръстния път, както и в зоната на входа откъм бул. Черни връх
са определени територии в зона Оз1 – Зона за обществено обслужващи дейности и
озеленяване в градския район. За устройствената зона са записани следните общи
условия: отнася се за терени предимно в градския район; застроява се със сгради за
обществено обслужване; плътността на застрояване е до 30%, а коефициентът на
интензивност е до 1.2. Допуска се до 40% от общата разгъната застроена площ в
урегулирания поземлен имот да бъде с жилищно предназначение. Плътността на
озеленяване е минимум 50%, като от озеленената площ минимум 50% е с висока дървесна
растителност. Височината на застрояване не е нормирана.

3.1.3. Смесени многофункционални зони
В зоната за достъп на квартала при околовръстния път и по продължение на бул. Черни
връх са концентрирани смесените многофункционални зони (Смф и Смф1).
Смф - Смесена многофункционална зона е предимно за комплексните центрове по
главните градски булеварди. Плътността на застрояване следва да не надвишава 60%.
Коефициентът на интензивност е до 3,5. Плътността на озеленяване е минимум 40%,
като минимум 25% от озеленената площ е с висока дървесна растителност. Височината
на застрояване не е нормирана.
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Смф1 - Смесена многофункционална зона със занижени параметри се отнася предимно за

3.1.4. Зони на зелената система

новите комплексни центрове от второ ниво. Плътността на застрояване не бива да
надвишава 40%, коефициентът на интензивност е до 2, а плътността на озеленяване е
минимум 40%, като минимум 50% от озеленената площ е с висока дървесна
растителност.

В разглежданата територия устройствените зони, част от зелената система, са
представени от относително малко терени. Заемащи около 14% от територията,
тяхното вътрешно разпределение е както следва:
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главната улична мрежа, от I до III клас включително, задължително се предвижда

Дял на видовете устройствени зони част от зелената система в
обхвата

крайулично озеленяване с дървесна растителност. От двете страни на реките и
откритите водни течения се провежда задължително укрепващо и мелиоративно
озеленяване с ширина минимум 3 м. Не се допуска строителство, с изключение на
инженерни мрежи и алеи. В сервитутите на инженерните съоръжения не се допуска
засаждане на висока растителност.

2%
25%
Зп

32%

Тзв
Тзсп

В разглежданата територия Тзв се проследява по течението на реките, както и като
предпоставка за буфериращо озеленяване около терена на Електрическата подстанция
„София – юг“.

Тгп
Тзсп - Терени за специални зелени площи
Зоните Тзсп са предназначени да устроят зелени площи със специфичен режим—
зоопаркове, ботанически градини, мемориални, етнографски, балнеоложки обекти и др.
Параметрите на застрояване за всеки конкретен обект се определят с ПУП, при
спазване на посоченото минимално озеленяване.

41%

Зп - Зона на градски паркове и градини
Планираните с ОУП паркове за ежедневен и седмичен отдих с площ над 5 ха са с режим Зп.
В тази зона се допуска застрояване със сгради и съоръжения само за дейности, пряко
свързани с отдиха. Собствеността в тази зона може да бъде и частна. Необходимите
площи за широко обществено ползване, които са задължително публична общинска

В разглежданата територия в тази устройствена зона попада терена на Ботаническата
градина, и се явява 1/3 от всички терени за озеленяване. Плътността на озеленяване
следва да е минимум 60%.

собственост, се определят въз основа на ПУП. Минимален размер на УПИ е 1 ха. Минимум
две трети от озеленената площ на парка трябва да е с висока дървесна растителност.

Зона Тгп е предназначена за гробищните паркове на територията на Столична община.
Устройват се на основата на ПУП. По периферията на гробищните паркове в рамките на
регулацията им се предвижда задължителна изолационна зеленина с минимална ширина 10
м, в която се допуска разполагане на колумбарийни стени (стени с отделения за полагане
на урни).

В разглежданата територия такива са 4 участъка в северните части на обхвата,
непосредствено граничещи с п.п. Витоша. Те представляват 1/4 от всички терени за
озеленяване. Устройствените показатели са както следва:
Плътност на застрояване

1%

Кинт

0,06

Плътност на озеленяване

85%

Височина на застрояване

ненормирана

Тгп - Терени за гробищни паркове

3.1.5. Зони за техническа инфраструктура
Електрическата подстанция „София – юг“ попада в зона Тел - терени за площни обекти
на електроснабдяването и електронните съобщения. Тази зона е присъща на терени за
електростанции, електро подстанции, телефонни централи, радио, телевизионни и
други телекомуникационни централи и пр. Не се нормират плътност на застрояване,
коефициент на интензивност, плътност на озеленяване и височина на застрояване.

Тзв - Терени за зелени връзки и озеленяване на улици, реки и дерета, открити канали и
сервитути
Зоните Тзв са предназначени да устроят озеленени терени с компактна или лентова
форма, осъществяващи връзки между елементите на зелената система. По улиците от
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3.1.6. Зони за спорт и атракции

3.2. ПУП
3.2.1. Подробни устройствени планове - обхват, динамика, покритие на територията
По голямата част от разглежданата територия е урегулирана. Любопитен е обхватът
на уличната регулация утвърдена с указ на Министър председателя и Министър на
обществените сгради от 1910 г. по поречието на р. Драгалевска на юг, над в.з. Драгалевци
- лифта. Основната част от тази територия към днешна дата попада вън от
строителните граници на град София и в обхвата на ПП Витоша и едноименните
Защитени зони по директивата за птиците и по директивата за местообитанията.
Територията на Ботаническата градина пък е с план за регулация от 1960 г. като в
годините се забелязва скъсяване на дистанцията между урбанизираните територии и
терена на градината. По-голямата част от цялата разглеждана територия постепенно
се сдобива с актуални регулационни планове в няколко основни периода.
През 1990 година са приети регулационни планове за в.з. Киноцентъра I, II и III част и
разширенията ѝ, както и тези покриващи територията на в.з. Симеоново - Драгалевци и
в.з. Драгалевци - лифта.
През 2001 година друга голяма част от територията се урегулира. Това са
традиционното ядро на кв. Драгалевци и северното и южното разширение, както и
връзката с околовръстния път на север от квартала.
След 2001 година вън от вече урегулираната територия започват постепенно да се
разработват регулационни планове за отделни по-големи терени и да се изменят
частично регулационните планове за отделни урегулирани поземлени имоти (основно в
участъка между СОП и Драгалевци, както и южно в периферията на Ботаническата
градина).

В разглежданата територия с устройствената зона Са2 - Зона за спорт и атракции,
предимно в околоградския район, са устроени терените на стадиона. Тази зона е
характерна предимно за обособени зони за спорт и атракции в извънселищни територии
и в рамките на градските паркове. Плътността на застрояване не бива да надвишава
10%, коефициентът на интензивност - 0.15. Плътността на озеленяване е минимум 50%,
а височината на застрояване не се нормира.
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Площ на плановете за регулация по години на утвърждаване
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Дял на обхвата на плановете за регулация според периода на
утвърждаване
3%
12%

15%

1910/ 1960
1988/ 2001
2002/ 2009
2010/ 2018

70%

Видно е, че за последните 30 години има голяма динамиката в изработването на
устройствени планове за зоната, което е довело до значително фрагментиране на
правилата за застрояване, а съответно и на облика и начина на функциониране на
територията.
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Към този момент почти цялата разглеждана територия е покрита с регулационни

чете липса на ясна структура и планомерност в предвижданията за публична

планове. Все пак се забелязват примери за улична мрежа със слаба свързаност и недобре
балансирано разпределение в структурата на по-новите планове, често целящи
устройването на отделни терени, а не на цялостна територия.

инфраструктура - техническа и социална.
В териториите с изискване за цялостни планове в обхвата на устройствената зона се
забелязват и частични планове, приети значително след приемането на ОУП (2007/2009
г.), без изискването за цялостно подробно планиране да е спазено.

ОУП дава предписание за изработване на планове по чл.16 от ЗУТ за територията
североизточно от Драгалевци, южно от околовръстния път. Частични планове от
годините непосредствено преди и след приемането на ОУП през 2009 г. правят задачата
допълнително трудна, тъй като територията вече е сегментирана и продължава да се
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3.2.2. Подробни устройствени планове - степен на реализация и инвестиционна
активност
За последните години се наблюдава все по-засилен инвестиционен интерес на
територията на квартала, изразен в разрешителни за строеж (РС) за нови жилищни
сгради. В регистрите на Направление Архитектура и градоустройство са налични само
РС за жилищни сгради, издадени след 2015 г. Данните показват значително увеличаване на
разрешителните за последните 3 години (165 РС общо), като за 2020 г. данните не са за
цялата година (*). В тази статистика попадат единствено РС за жилищни сгради. Не се
включват РС за преустройства, дострояване, изграждане на огради и пр.

Брой издадени РС за нови жилищни сгради
70
60
50
40
30
20
10
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

От гледна точка на концентрацията и пространственото разпределение на РС, се
наблюдава сравнително равномерно разпределение. Въпреки това двете ГЕ кв. Драгалевци
и в.з. Киноцентъра, в.з. Габаро-Азмата, се открояват с по-голяма концентрация, като в
северната част на кв. Драгалевци се наблюдава най-голямата концентрация на РС.
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4. Анализ на реално достигнатото прилагане на
параметрите, определените с устройствените планове за
територията
Настоящото изследване има за основна задача да направи статистически преглед и да
даде ясен пространствен модел за съществуващите устройствени характеристики на
физическата среда с оглед адекватното управление и по-нататъшно планиране на
територията. Предмет на анализа са реално достигнатите стойности на следните
параметри, основни за устройствения режим по ЗУЗСО / ОУП:
● Плътност на застрояване в % (ПЗ)
● Коефициент на интензивност (Кинт)
● Минимална плътност на озеленяване в % (Позел)
● Максимално допустима кота корниз в метри (КК)
● Максимално допустима кота било в метри (КБ).
Анализът е направен за всеки един урегулиран поземлен имот (УПИ), в който в момента
има застрояване. За изчисляване на конкретните реално достигнати стойности на
приложимите устройствени параметри са използвани данните за граници и отреждане
на УПИ от ГИС София и данни за имотите и сградите от КККР, актуални към края на 2020
г. След установяване на реално достигнатите стойности на отделните устройствени
параметри е направена съпоставка спрямо пределно допустимата стойност за
определената по ОУП устройствена зона за всеки УПИ и са изведени отклоненията.
Резултатите от анализа са представени в отделни части надолу в текста.
Някои от установените отклонения спрямо определения режим по ОУП са в УПИ със
заварено застрояване от преди 2007 г. Изведените случаи, определени тук като
“драстични” отклонения, могат да бъдат ползвани от районната администрация като
насочващи за допълнителни проверки и решения за отделните случаи.
Общият брой УПИ, попадащи в обхвата на изследването, е 4842. От тях 3420 са
застроени. Общия брой на сградите по КККР в обхвата е 6968.
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От картата се виждат ясно две големи части от определените с ОУП нови площи за

Друга урегулирана и незастроена част е тази с улична регулация утвърдена с указ на

урбанизация върху бивши земеделски земи, които все още не са усвоени. Едната е в
източния край на обхвата, южно от СОП, при режим на устройствени зони Жм3* с два
варианта на параметрите по ОУП (4Жм3* и 5Жм3*). Режимът им е силно ограничителен по
отношение на допустимото застрояване с цел максимално запазване на дела дървесна
растителност, водопроницаеми почвени повърхности и общите екологични
характеристики на средата при прехода към урбанизация, с оглед на местоположението и
ролята на тези части за целия град.

Министър председателя и Министър на обществените сгради от 1910 г., която попада и
в обхвата на ПП Витоша. Неприложената към настоящия момент регулация в границите
на природния парк се счита за неприложима на практика. След изясняване на този
конкретен казус от компетентните органи и при отчитане на степента на
приложеност на посочената регулация, в бъдеще би следвало да се актуализира ПУП.
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Правят впечатление 2 урегулирани и застроени поземлени имота - УПИ III - 771,770 и УПИ
V - 473, за ПИ 68134.2096.409 и 68134.2096.384, единствени от кв. 30 на ПР за м. в.з.
Киноцентъра - 2 част разширение, останали извън строителната граница на гр. София и
в границата на ПП Витоша. Устройствена зона е Рпп - Природни паркове. Този случай
следва следва да се изясни допълнително и при отчитане на потенциални промени както
в строителните граници на град София, така и в границите на Защитените зони по
директивите за местообитанията и птиците и границата на защитената територия
на ПП Витоша, всички които съвпадат в тази част.

Драгалевци | 20

4.1. Плътност на застрояване

Отклонения в ПЗ

Анализирана е реално постигнатата стойност на параметър плътност на застрояване
(ПЗ) в общо 3418 застроени УПИ в изследваната територия:
13%

87%

Дял УПИ с отклонения в ПЗ

Дял УПИ без отклонения в ПЗ

● Като значими отклонения по параметър ПЗ в настоящия анализ са определени
случаите, в които допустимата стойност по действащ ОУП е превишена повече от
110% със съществуващото застрояване. Установените случаи на значими
отклонения са в около 9% от застроените УПИ (308). (За пример: при допустима ПЗ
30% превишение с 110% се равнява на 33% реална ПЗ в дадения УПИ.)
● Като драстични отклонения за този анализ са приети случаите с надвишение от 10 и
повече процентни пункта спрямо максималните стойности на параметър ПЗ по ОУП
за съответната зона. (За пример: при допустима ПЗ 30% превишение с 10 процентни
пункта се равнява на 40% реална ПЗ в дадения УПИ.) Идентифицирани с драстични
отклонения са почти 3% от застроените УПИ (107 от 3418) .

● В приблизително 13% от застроените УПИ (428 бр.) реалната плътност на
застрояване превишава максимално допустимата за определената с ОУП
устройствена зона.
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4.2. Интензивност на застрояване

Отклонения в Кинт

Анализирана е реално постигнатата стойност на параметър интензивност на
застрояване (Кинт) в същите 3418 застроени УПИ в изследваната територия:
5%

95%

Дял УПИ с отклонения в Кинт

Дял УПИ без отклонения в Кинт

● Като значими отклонения по параметър Кинт са определени случаите, в които със
съществуващото застрояване допустимата стойност по действащ ОУП е
превишена повече от 110%. Тези случаи са около 5% от УПИ (160). (За пример: в
Жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични
изисквания при максимален Кинт=1 по ЗУЗСО, като значими се разглеждат случаи с
реализирана стойност на Кинт >1,1)
● Като драстични отклонения са категоризирани случаите, при които допустимата
стойност на Кинт е надвишена с 0,3 или повече (За пример: при допустим Кинт = 1,
като драстични се разглеждат случаи с реализирана стойност на Кинт ≥ 1,3).
Близо 2% от застроените УПИ (65) са с драстично превишение на коефициента на
интензивност .

● В приблизително 5% от УПИ (184) максимално допустимата интензивност на
застрояване е превишена.
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4.3. Височина на застрояване
От всички разгледани застроени УПИ 3211 бр. са в устройствена зона по ОУП с определена
максимална стойност на параметър кота корниз (КК). За нуждите на този анализ
постигнатите стойности на кота корниз (КК) са изчислени, като са използвани данни за
етажност на сградите от КККР, поради липса на по-точни данни, подходящи за
статистическия тип обобщено изследване. КК е изчислена, като броят на етажите на
всяка сграда е умножен по 3 м. Поради това резултатите от това конкретно изследване
имат само насочващ характер за нуждите на районната администрация.

● В приблизително 12% от УПИ (372 от 3211) максимално допустимата височина за кота
корниз е превишена.
Отклонения в КК

12%

88%

Дял УПИ с отклонения в КК

Дял УПИ без отклонения

● В около 5% от застроените УПИ (153 от 3211) , КК превишава допустимата стойност
по ОУП повече от 110% и те са разглеждани като значими нарушения. (пример: Ако
допустимата височина за КК е 10 м, то 110% се равняват на 1 м = 11 м постигната
височина на КК)
● В близо 1.5% от застроените УПИ (46 от 3211) превишаването на КК е с повече от 3м.
Тези случаи са идентифицирани като драстични нарушения. (пример: Ако допустимата
височина за КК е 10 м, то 3 м се равняват на един етаж (3 м) = 13м постигната
височина на КК)
По отношение височината на застрояване от значение са и зоните, в които е нормирана
кота било (важи за зона 1/Жм3*, виж схемата за 1/Жм3*в част 2.1.1). Изчисленията на
този показател по дистанционни методи обаче не е достатъчно прецизен за да даде
яснота за потенциалните отклонения.
Контролът на параметрите за височина на застрояване е от особено значение както за
осигуряване на необходимото ослънчаване на всеки отделен имот (сграда), така и за
запазване на цялостния характер на средата и натоварването ѝ.
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4.4. Постигнат процент озеленяване
За целите на този анализ за озеленена площ е взета цялата незастроена площ на УПИ,
предвид ползването на данни за сградите от кадастралната карта и кадастрални
регистри. Не са отчетени елементи, които не са предмет на отразяване в
кадастралната карта като площадки, паркоместа, навеси, алеи, огради, бараки и др. в
имотите. Не са отчетени подземни паркинги, над които има почвен слой. Не е изследван
постигнатият процент на висока дървесна растителност. На практика де факто е
изследван показател “свободна дворна площ”, който по правило е с по-висока стойност
от този “озеленена площ в УПИ”. При тези условия са направени следните изводи:

● Поне в 3% от УПИ (95 от 3418, които са застроени и с нормиран параметър П озел.)
минимално изискваният процент на озеленяване съобразно режима на
устройствената зона със сигурност не е постигнат. Ако приемем, че озеленената
площ обикновено е не повече от 80% от свободната дворна площ в един жилищен УПИ,
делът на неизпълнилите изискването УПИ вероятно ще се окаже по-голям.
Отклонения в % Озел
3%

97%

Дял УПИ с отклонения в % Озел

Дял УПИ без отклонения

● В около 1.5% от случаите (в 50 от 3418 застроени УПИ) е постигнат по-малко от 90%
от минималния процент на озеленяване, зададен по ОУП. Тези отклонения тук са
разглеждани като значими.
● В близо 1% от застроените УПИ (28 от 3418) реалната площ за озеленяване (тук
приравнено на свободна дворна площ) е по-малко с 10 и повече процентни пункта
спрямо стойността на минималния процент на озеленяване за определената зона по
ОУП Тези отклонения са идентифицирани като драстични.
При направените по посочения метод анализи на реално достигнатите стойности на
устройствените параметри на 3418 застроени УПИ са установени 728 с отклонения по
един или повече устройствени параметри спрямо допустимите за определената зона в
ОУП. Част от тези случаи е възможно да са в УПИ със заварено към датата на влизане в
сила на ОУП застрояване, осъществено по ПУП с други стойности на параметрите.
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При сравняване на кадастралните данни с тези от ортофото заснемане екипът на
Софияплан остава с впечатление, че в КККР немалко сгради са отразени с по-малка площ
от видимата на ортофото изображенията. В тази хипотеза и озеленената площ би била
по-малко от изчислената. Препоръчително е да се направят допълнителни проверки по
документи и на място, най-напред за изведените драстични отклонения. .
Нуждата от контрол важи в най-голяма степен за постигнатото озеленяване. Вече
съществуват достатъчно прецизни инструменти за автоматизирана дистанционна
проверка, които биха могли да изяснят реалната степен на постигнато озеленяане за
всеки имот. Текущият контрол върху изпълнението на параметъра озеленяване е от
особено значение в разглежданата територия, заради нейната ключова роля за
микроклимата на София в условията на глобални промени в климата с изострящи се
негативни прояви на “градски топлинен остров”. Параметър “дял озеленена площ” има за
цел да осигури достатъчно незапечатана почва с добра водопропускливост в
територията като цяло, за да се гарантира смекчаване на последствията от обилните и
зачестяващи екстремни извалявания и превенция на наводнения. Поради тези причини на
контрол и санкциониране подлежат не само отклоненията от параметрите, нормиращи
застрояването, но също така следва да се третират и показателите за озеленяване и
дял висока дървесна растителност. Това важи не само при разрешаване и по време на
строителство, но и след това, каквото е законовото изискване.
Екосистемните услуги, предоставяни от дървесната растителност, са изключително
важни за качеството на средата на живот в СО. Затова си струва да се осмисли
въпросът кой имот потребява/намалява и кой имот създава/увеличава такива услуги и с
каква интензивност. При актуализация на ОУП е необходимо да се изведе по-адекватен и
ефикасен инструментариум за подпомагане на реализацията на предвижданията за така
нужното озеленяване, който да бъде приложим и за УПИ с осъществено застрояване по
по-стари планове.
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Отношение на УПИ с и без отклонения в устройствените параметри

Сгради, несъобразени със специфичните изисквания на
устройствените зони,

2

21%

5

16

79%

Дял застроени УПИ с отклоения

Дял застроени УПИ без отклоения

4.5. Несъответствие със специфичните изисквания на устройствените
зони по ОУП
Към случаите на превишаване на параметрите на застрояване в УПИ може да бъде
добавен и друг вид несъответствие - със специфичните изисквания на устройствените
зони определени в ОУП. След обстоен пространствен анализ бяха отбелязани 23 случая, в
които съществуващи сгради навлизат с повече от 30м2 в границите на устройствена
зона, в която са недопустими като функционално предназначение. В повечето от
случаите (16 бр.) става дума за навлизане в зона Тзв (Терени за зелени връзки и озеленяване
на улици, реки и дерета, открити канали и сервитути). При останалите е установено
несъответстващо застрояване в границите на устройствените зони Тгп (Терени за
гробищни паркове) - 2 броя и Зп (Зона на градски паркове и градини) - 5 броя.

брой сгради в Тзв

брой сгради в Зп

брой сгради в Тгп

В 3 от случаите несъобразяването със специфичните изисквания се изразява в частично
навлизане на сгради в рамките на зона Тзв с повече от 30 м2, като в един от случаите
навлизането е с повече от 300 м2. В този случай и останалите 20, при които цялата
сграда е с функция неподходяща за определената устройствена зона,
несъответствията са определени като драстични. Съществуващите постройки са с
разнородни функции и размер - жилищни сгради, гаражи, хангари, складове. В конфликт със
зонирането по ОУП е установеното застрояване на места в сервитута на речните
корита, което води до нарушаване на връзките между елементите на зелената система
и риск за оттичането на повърхностните води - с екологично значение не само за кв.
„Драгалевци“, но и за целия град. Препоръчваме районната администрация да направи
допълнителни проверки за статута на сградите по смисъла на ЗУТ, на Закона за
собствеността и на правомерността на тяхното отразяване в кадастралната карта,
или предложения за промени в границите на устройствените зони в ОУП, ако това се
окаже нужното решение.
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Функционалност на сградите в нарушение

Сграда за енергопроизводство

Посредством ГИС анализ бяха изведени места с неприложена улична регулация, в
границите на която има съществуващи сгради или части от такива. Взети са предвид
само случаите, в които постройките навлизат в регулацията на улицата с повече от 10
м2 – навлизане с площ под този праг тук е прието за допустима геодезическа грешка.
Значимите навлизания в уличната регулация са 38 на брой и в по-голямата част от
случаите става въпрос за части от жилищни сгради и гаражи. В 4 от случаите
навлизането в улицата е с повече от 100 м2. Най-вероятно тези 4 сгради са временни,
подлежащи на премахване при прилагане на регулацията. Ако това е така, тук също
въпросът засяга техния статут във връзка с чл. 110 от Закона за собствеността и
респективно правомерността на отразяването на обекти с преместваем или временен

Хангар, депо, гараж

характер в кадастралната карта, което насочва към нужда от преглед от страна на
общинската администрация.

Жилищни сгради еднофамилни

Жилищни сгради многофамилни

7
8

Друг вид сграда за обитаване

Сграда за търговия

1

4.7. Места със застрояване върху (неприложена) улична регулация

1
2

3
1

Друг вид производствена,
складова, инфраструктурна
сграда

4.6. Несъответствие с конкретни отреждания по ПУП
Освен терени, в които не са съобразени специфичните изисквания по ОУП, бяха откроени
6 случая, в които предназначението на сграда по КККР не е в съответствие с
отреждането по регулация. При направения анализ излизат като резултат 15 урегулирани
поземлени имота, които са отредени за озеленяване, но дял от площта им е заета от
застрояване. В повечето случаи сградите навлизат в УПИ за озеленяване с не повече от
30 м2 . За 6 от тях предлагаме да бъдат предмет на проверка относно статут по ЗУТ,
Закона за собствеността и съобразеност на правилата за попълване на обектите в
кадастралната карта по ЗКИР.

4.8. Сгради в имоти - публична собственост
Пространственият анализ констатира три общински публични ПИ, в които
съществуващите сгради по КККР са с функции в известно отклонение спрямо
допустимите от ОУП. Те са по-конкретно заведение за публично хранене, сграда за
битови услуги и сграда за търговия. За тях също е подходящо да се направи проверка от
страна на районната администрация за съобразеност едновременно по смисъла на
трите закона - ЗУТ, ЗС и ЗКИР - и евентуално случаите да се обмислят от гледна точка
на актуализация на ПУП/ОУП.

В 5 от случаите става въпрос за несъобразени с регулационното отреждане „За
озеленяване“ в жилищна устройствена зона. В един от случаите в зона Оз1,
предназначението на имота е за озеленяване и спорт, а е реализирана
жилищна/многофункционална сграда. Като най-драстично несъответствие се откроява
хотел със застроена площ от 288 м2 попадащ изцяло в УПИ за озеленяване.
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5. Анализ на инженерната инфраструктура
5.1. ВиК мрежи и съоръжения
5.1.1. Налична мрежа и съоръжения
Водоснабдяване
Драгалевци попада във водоснабдителна група „Панчарево”, която черпи вода директно
от Рилския водопровод. От водопровод Ø 300 mm, тръгващ преди Водна камера
„Симеоново“ и захранващ части от кв. Симеоново е изграден захранващ водопровод Ø 350
mm, който водоснабдява кв. Драгалевци, Киноцентър и Бояна. За квартала няма изграден
воден резервоар, който да служи като дневен изравнител.
Кварталът е напълно водоснабден, като единствено територията около Драгалевски
манастир се водоснабдява от алтернативен водоизточник - каптаж „Паша Бунар“.
Състоянието на мрежата не е задоволително, загубите на вода по мрежата са високи.
Основните причини за това са надвишената амортизационна възраст, вида на
използваните материали, високото налягане в мрежата и недостатъчните диаметри.
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Обособените жилищни комплекси от затворен тип, намиращи се на територията на

Разглежданата територия попада във водосбора на Десен Слатински Колектор.
Неговото начало е в промишлена зона „Хладилника Витоша“. Оразмерен е да поеме
отпадъчните води от кв. Драгалевци и кв. Кръстова вада. В кв. Драгалевци няма изградена
канализационна мрежа, предадена в активите на „Софийска вода” АД. Свързаността на
населението с канализационната мрежа на СО е 0%. В следствие на интензивното
застрояване има частично изградена и по стопански способ (незаконна) канализация,
която зауства директно без пречистване в реките и деретата на квартала.

квартала, имат изградена разделна канализационна мрежа - битовите отпадъчни води се
отвеждат за последващо пречистване в локалните пречиствателни станции за
отпадъчни води (ЛПСОВ) на комплексите, а падналите атмосферни отпадъчни води се
заустват посредством дъждовна канализация в близките водоприемници.
Част от еднофамилните жилища, хотели и ресторанти също имат изградени локални
пречиствателни станции за битови отпадъчни води. Парцелите, които са отдалечени
от реките се отводняват посредством попивни кладенци или изгребни ями (септични
ями).
На територията на кв. Драгалевци в близост до реките има изградени открити или
покрити облицовани канавки, решетки и улични отоци по натоварените улици.
Посредством канали с малки диаметри дъждовната вода се отвежда към реките. По този
начин проблемите, свързани с отвеждане на формиралите се дъждовни отпадъчни води,
са решени частично.
5.1.2. Проектни мрежи и съоръжения
Има разработен и одобрен през 2005 г. „Идеен проект за водоснабдяване и канализация на
кв. „Драгалевци”, район Витоша. През 2020 г. проектът е актуализиран, като за
определяне на броя на населението са използвани данните по НСИ (по препоръка на
инициативата JASPERS, съгласно на условията и изискванията на ОПОС 2014-202, по
която се очаква да се финансира реализирането на проекта). За проектна година е
избирана 2048 г., тъй като тогава жителите, общата годишна консумация за битови и
небитови нужди и концентрираните консуматори са с най-високи стойности,
респективно загубите на вода с най-ниски. За разглеждания период 2019-2048 г. и на база
прогнозните данни е видно, че демографската тенденция за разглежданата територия е
в посока на плавно увеличаване на населението.
Трябва да се отбележи, че използвани данните на НСИ датират от 2011 г. и дават найнисък прираст на населението за 2020 г. - 7850 жители. Други източници на информация и
проучвания на демографския профил на квартала дават по-високи стойности за броя на
населението, който за 2020 г. може да се приеме, че възлиза на 8000 жители (виж т.7
Демографски профил на населението).
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Канализация

отделен парцел към уличния битов канал и да не се разрешава включване на дъждовните и

Съгласно изготвеното проектно решение за канализационната мрежа на кв. Драгалевци е
приет вариант с разделна канализационна система (битова и дъждовна), разработен при
следните предпоставки:

дренажните води към системата.
При остойностяването на канализационната мрежа не е разгледана и остойностена
необходимата корекция на реките, минаващи през кв. Драгалевци.

Битова канализационна мрежа:
● Наличие на реки, в които се отвеждат повърхностните води с постоянен
целогодишен отток;
● Липса на законна изградена канализация, която да отвежда отпадъчните води към
ГПСОВ Кубратово;
● Кв. Драгалевци и прилежащите територии са тип „вилни зони“ и всеки парцел е

СО подготвя общото инвестиционно намерение по ОПОС 2014-2020, в което попада и
проектното предложение за кв. Драгалевци. В инвестиционното намерение схемата на
разделната система е разгледана и допълнена спрямо новите граници на одобрената
регулация за територията. Ориентировъчна засегната площ от инвестиционното
намерение 43 000 м2, а общата дължина на линейната инфраструктура 21 499 м.

обособен за малко-етажно застрояване с допълнителни специфични изисквания и
ограничителни параметри
● Населението е разположено на голяма територия по площ и съответно битовия
отточен модул е нисък;
● Кв. Драгалевци и териториите към него се явяват „върхови“ за канализацията, тъй
като са в непосредствена близост до Витоша и няма включване на отпадъчни води от
по-високи територии.

Предвижда се реализирането на проекта да се осъществи в два етапа, като след
приключване на първи етап ще се постигне присъединеност на населението към
канализационната мрежа на Агломерация „София-град“ за около 60% от разглежданата
територия. С изграждането на първи етап ще допринесе за увеличаване на процента,
необходим за постигане на съответствие с националното и европейско
законодателство и ще намали риска от замърсяване на околната среда.

Дъждовна канализационна мрежа:
● Не се предвижда изграждане на дъждовна канализация по всички улици на квартала;
● Част от дъждовната мрежа зауства в р. Ваташка;

5.1.3. Идентифицирани проблеми
Водоснабдяване
Към настоящия момент в случай на недостиг на водни количества в яз. „Бели Искър“ или

● Друга част от дъждовната мрежа зауства по десния и левия бряг на р. Драгалевска.

отпадане на довеждащия Рилски водопровод, кв. Драгалевци, захранван от тези
съоръжения, няма алтернатива за водоснабдяване.

С приетия вариант е спазен балансът на водосборите на главните канализационни
колектори по отношение на битовите отпадни води, както и всички проектни
разработки за отвеждащите колектори на разглежданата територия в по-ниските
територии на м. „Кръстова вада”. Новопроектираните канали са съобразени с
действащата регулация. Основно предимство е отвеждането на дъждовните води
директно в реките, които протичат през територията.
Главният риск на проектното решение е необходимостта от изграждане на две
канализационни системи. Присъединяването на абонатите към разделната битова
канализационна мрежа е съпроводено с определени трудности при разделянето на
битовия отток от дъждовните и дренажните води. При този начин на отвеждане на
отпадъчните води има опасност от попадане на дъждовни и дренажни води в битовата
канализация и попадане на битови отпадъчни води в дъждовната канализация. Затова
стриктно трябва да се следи превключването на битовите отпадъчни води от всеки

Друг основен проблем е необезпечеността с водоем (локален резервоар), който да служи
като дневен изравнител и да прекъсва високия напор по водоснабдителната мрежа на
квартала. Необходимият воден обем, който ще повиши сигурността на водоподаването
на кв. Драгалевци е 7 600 m3.
Загубите на вода по водоснабдителната мрежа са твърде големи и се дължат на силната
ѝ амортизация и високия напор в нея. Честите аварии по мрежата са причинени от
износване на материалите и ненадеждни връзки. В квартала има и водопроводи с
диаметри под минималните, което затруднява работата на системата.
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Директното заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемниците или
инфилтрирането им в почвата и подземните води, води до сериозно влошаване на
екологичното състояние на почвите и водоприемниците и повишаване риска за здравето
на населението.
Чл. 87, ал. 1 от ЗУТ казва, че "в населени места и селищни образувания или в части от тях
без канализация битовите отпадъчни води в имоти, предвидени с подробен устройствен
план за ниско застрояване, се заустват във водоплътни изгребни ями". Без значение дали
сградата е многофамилна, стига да е с кота корниз 10 м, канализацията ѝ може да зауства
във водоплътна яма, за която има единствено изискване да е на 3 м от оградата на
имота.
Проблемът, който се установява, е свързан с мащаба на територията, сумарния обем на
застрояването и броя и контрола на тези съоръжения. Най-често ямите се перфорират
и се превръщат от изгребни в попивни, което води до замърсяване на почви и подземни
води. За незаконните зауствания отговорността е на Басейнова дирекция, която трябва
да ги санкционира, но тя не го прави, защото няма нужния ресурс за установяването им.
Липсата на изградена канализация в района е причина за многобройни нерегламентирани
зауствания и води до несъответствие с изискванията на националното и европейско
законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води,
включително и управление на утайките.

5.2. Газопреносна и газоразпределителна мрежа
5.2.1. Налична мрежа и съоръжения
Територията на Драгалевци е частично газифицирана. Според предоставените от
„Овергаз” АД данни изградената към този момент газоразпределителна мрежа покрива
значителна част от територията на квартала. Има изготвени идейни и работни
проекти за разширяване на газоразпределителната мрежа, които са в различна степен на
реализация. Амбициите на „Овергаз” АД са да достигнат пълна степен на газифициране на
квартала. Към настоящия момент не разполагаме с данни за броя на абонатите
обслужвани от газоснабдителната мрежа.
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5.2.2. Проектни мрежи и съоръжения
„Овергаз” АД предвижда достигне на пълна степен на газифициране на територията на
квартал Драгалевци. Има изготвени идейни и работни проекти за разширяване на
газоразпределителната мрежа, които са в различна степен на реализация.

5.3. Топлоснабдяване
Територията на Драгалевци не е топлофицирана и не се предвижда топлофициране на
територията.

6. Анализ на транспортната инфраструктура
6.1 Налична транспортна инфраструктура – улици, пешеходна мрежа,
веломрежа

6.1.1. Съществуваща улична мрежа
Уличната мрежа в квартала включва следните класове улици – IV - главни улици и V и VI обслужващи улици. Първостепенната улична мрежа в обхвата на разработката
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преминава основно в централна част на кв. Драгалевци. Улиците от първостепенната

6.1.3. Съществуваща пешеходна инфраструктура

улична мрежа в квартала са ул. „Папрат“, ул. „Захари Зограф“ и ул. „Нарцис“.
Второстепенната улична мрежа в обхвата на разработката включва обслужващи улици
от V и VI клас.

6.1.2. Свързаност
Пътните артерии, които свързват кв. Драгалевци със съседни квартали са ул. „Нарцис“,
ул. „Захари Зограф“ и бул. „Черни връх“. Връзката с кв. „Бояна“ се осъществява по ул.
„Нарцис“, а връзката с кв. „Симеоново“ по ул. „Захари Зограф“. Връзката на кв. „Драгалевци“
с централните част на София се осъществява по бул. „Черни връх“. Границата на района
на север се определя от ул. „Околовръстен път“.

В Драгалевци тротоарната мрежа е само частично изградена. Съществуващите
тротоари се различават по настилка и широчина, което прави пешеходните
пространства объркващи и затрудняващи пешеходците. Голяма част от улиците нямат
изградени тротоари, което води до използване на пътното платно за пешеходното
движение. На слабо натоварените улици това не създава съществени конфликти, но на
тези с интензивен автомобилен трафик това е предпоставка за пътно транспортни
произшествия. Конфликтите между пешеходци и водачи на МПС са пораждат както от
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липсата на тротоари, така и от нерегламентирано паркиране. Това създава сериозни
рискове за участниците в движението, особено за пешеходците. Връзката със
съседните квартали Бояна и Симеоново, както и планината Витоша е осъществима
пешеходно. Не може да се каже същото за връзката на север към центъра, където
Околовръстният път разделя кварталите и единственият пешеходен достъп е чрез
натоварения пътен възел Драгалевци.
6.1.4. Съществуваща велосипедна инфраструктура
В квартала няма реализирана велосипедна инфраструктура.

6.2. Проектна транспортна инфраструктура – улици, пешеходна мрежа,
веломрежа
6.2.1. Развитие на уличната мрежа
Първостепенната улична мрежа в квартала не е реализирана в целия си габарит.
Участъците по бул. “Черни връх” от ул. “Околовръстен път” до ул. “Папрат” и по ул.
“Захари Зограф” от ул. “Папрат” в посока кв. ”Симеоново” не са изградени в целостта си.
Развитието на уличната мрежа трябва да включва и изграждане на тротоари, в
участъците, където сега те липсват.

6.2.2. Развитие на веломрежа
На север от Околовръстното има изготвен работен проект за велоалея по протежение на

„Програма за развитие на велосипедния транспорт за Столична община до 2019 г.“

р. Драгалевска от ул. „Филип Кутев“ до Околовръстен път София. Евентуалното ѝ
обвързване с велоалея в самия квартал би предоставила бърза връзка към града. Основна
пречка остава пресичането на Околовръстния път, за което има решение на СОС за
изграждане на две пасарелки..

6.3. Идентифицирани проблеми
Състоянието на пешеходната инфраструктура в кв. “Драгалевци” е незадоволително.
Процентът изграденост на тротоарната мрежа е под 40%. Около 62% от изградените
тротоари са в добро състояние, без нарушена цялост и настилка. Законодателството
въвежда изисквания за минимална широчината на тротоарите в зависимост от
наличието на определени условия. Минималната широчина на тротоарите следва да бъде
не по-малко от 1,5 м, а при наличие на улично озеленяване, стълбове и други елементи – 2,5
м. При реконструкцията на Околовръстен път и реконструкцията на ул. “Боянска”, ул.
“Папрат” и ул. “Нарцис” са изградени наново тротоарите като са спазени нормативните
изисквания. В няколко участъка тротоарите не са изградени.
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Състояние на пешеходната инфраструктура

24%
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Добро състояние

Средно състояние

Лошо състояние

Улица без тротоар
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7. Анализ на мобилността
7.1. Пешеходна достъпност
7.1.1. Достъпност до спирки на масов градски транспорт (МГТ)

изохрон правят използването на МГТ непривлекателно за голяма част от жителите на
квартала. Само 17 спирки имат навеси, за предпазване от метеорологичните условия и на
едва 6 спирки има електронно табло с информация на пристигане на следващото
превозно средство. Предвид по-големите интервали на крайградските линии е силно
препоръчително да бъдат сложени навеси и да има налични разписанията на самата
спирка.

7.1.2. Достъпност до обекти на социалната и публичната инфраструктура.
Пешеходно разстояние до училището и детската градина
С оглед спецификите на тези социални обекти, са изчислени пешеходни изохрони,
илюстриращи 400, 600, 800 и 1000 метрови отстояния от тях. Те отразяват
съответно 6, 9, 12 и 15 минутен пешеходен преход с приетата скорост от 4 км/ч.

На територията на квартала има 32 автобусни спирки. Те са разположени по главните
улици в квартала и обслужват кръстосано всички части на квартала. Състоянието на
пешеходната инфраструктура и доста големия брой участъци с над 800 м пешеходен
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От схемите се вижда ясно, че значителен дял от територията не попада в обхвата на
удобното пешеходно придвижване до общинските детска градина и училище.
Изчисленията показват, че около 60% от населението се намира на разстояние повече
от 1 км (15 мин пеша) от училището или детската градина. Този негатив ще бъде
преодолян частично след изграждането на новата за квартала детска градина на ул.
Крайречна и ул. Кумините.
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7.2. Натоварване на територията с автомобили, паркиране, гариране.

регламентирано паркиране, а всичките му входове са маркирани със знак В27 (забранени са

7.2.1. Анализ на съществуващото положение
Паркирането се осъществява по следните начини:
● в обособени места за паркиране,
● по улиците,
● в частните имоти,
● в гаражи и подземни паркинги към сградите

престоят и паркирането) или В28 (забранено паркирането). През празничните дни
площадът се препълва с паркирани автомобили и това затруднява движението на
обществения транспорт за Витоша - проблем, който от години не е решен. Липсата на
физически ограничения за паркиране на площада налага служител на ЦГМ да разполага
конуси и ленти и да регулира паркирането, за да може автобусите от линиите на МГТ да
се разминават. Състоянието на тротоарните настилки там където ги има е влошено в
следствие на паркирането по тях. Липсата на контрол на паркирането затруднява
пешеходното движение и масовия градски транспорт. В заключение може да се каже, че
паркирането е хаотично и неконтролирано, като това затруднява движението и
влошава пешеходната инфраструктура. Имайки предвид морфологията на квартала и

Няма изградени обществени паркинги, като към момента няма и планове скоро да се
въведат зони за платено паркиране.

Налични места за паркиране
Голяма част от имотите в кварталите разполагат с гаражи и/или паркоместа в двора.
Въпреки това масово има спрели автомобили пред имотите, върху тротоар или при
липсата на такъв върху уличното платно. Около търговските обекти по главната улица
няма регламентирани паркоместа и това води до неправилно паркиране.

преобладаващите еднофамилни къщи като жилищни единици, паркирането трябва да се
случва в имотите, а не на уличното платно или тротоара пред имота.
Вариантите за справянето с този казус са няколко:
● Подобряване на пешеходната инфраструктура.
● Подобряване на обществения транспорт, като алтернатива на личния автомобил.
● Повече контрол за неправилно паркиране

Новопостроените комплекси от затворен тип разполагат с паркинги в самите имоти.

7.3. Идентифицирани точки привличащи транзитен/ гостуващ трафик
Паркиране в уличното пространство

Транзитният трафик през кв. Драгалевци е незначителен. Забелязва се натоварване към

Уличната мрежа в квартала включва следните класове улици, разполагащи със

големите търговски вериги, които се намират на бул. Черни връх. В почивни и празнични

съответните нормативни изисквания към организацията на паркирането: IV клас – ул.

дни, при благоприятно време, има натоварено движение в посока ПП Витоша. Поради

„Папрат“ и ул. „Нарцис“ и V клас и VI клас - всички останали.

забраната за автомобили в природния парк в определени часове в празнични дни,
водачите използват площад Цар Иван Александър в кв. Драгалевци и прилежащите му

Паркирането по улиците от първостепенната улична мрежа в момента се осъществява

улици за паркиране и продължават пеша или с МГТ към планината.

незаконно от двете страни в различни участъци. На места се спира изцяло или частично
върху тротоарите, с което се възпрепятства пешеходното движение.

Частните училища и детски градини привличат трафик само сутрин и следобед, когато
се оставят и вземат децата.

7.2.2. Идентифицирани проблеми
По главната улица Нарцис се забелязва неправилно паркиране на пътното платно. Не
всички търговски обекти разполагат с места за паркиране в близост, а спирането по
главната улица затруднява движението на основните автомобилни потоци и особено на
МГТ, заради нуждата да се изчакват и разминават превозните средства. Този проблем е
най-изявен в час пик като тогава е и основен допринасящ фактор за риска от ПТП,
особено с пешеходци. На площад Цар Иван Александър в кв. Драгалевци на практика няма

7.4. Алтернативни възможности за придвижване
Алтернативата на личните автомобили са пешеходното движение, велосипедното
движение и масовия градски транспорт. За да бъдат конкурентни алтернативи на личния
автомобил, следва да се приоритизират мерки за подобряване и адаптиране на
инфраструктурата. Особено значими са изграждането и поддържането на безопасни
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тротоарни площи с приемливо качество на настилките и свободни от препятствия,
както и мерки за успокояване на трафика и организирането на паркирането.

7.5. Обслуженост и свързаност на територията с града и съседните
територии.
7.5.1. Анализ на свързаността с МГОТ
Общественият транспорт, който осигурява обслужване на в.з. “Киноцентър”, кв.
“Драгалевци” и в.з. “Симеоново - Драгалевци”, е проведен основно по главните улици без да
влиза навътре в кварталите.

На север, посока кв. Кръстова Вада, метростанция Витоша и Зоопарка, има 2 крайградски
автобусни линии с общо направление по бул. Черни връх. До 30% от случаите автобусите
към центъра и към кв. Драгалевци минават в рамките на 3-5 мин и след това на 17-19 мин.

На запад, посока кв. Бояна, МС България и Център по хигиена, се движи линия 64. Тя е
безалтернативна връзка между кв. “Драгалевци” и кв. “Бояна”
На юг, посока парк Витоша, се движи автобусна линия 66. В делнични дни автобусна линия
66 прави 8 курса на ден. В празнични дни линия 66 се движи на 25 мин, като крайната ѝ
спирка е хотел Морени. Линия 66 стига до хижа Алеко, като се използва и за обслужване на
по-горните части на кв. Драгалевци.

На изток, посока кв. Симеоново, с. Бистрица и с. Железница, се движи автобусна линия 98.
Тя е на доста голям интервал и особено в пиковите часове и уикендите се наблюдава поголямо натоварване с пътници.
Общественият транспорт в квартала се движи на различни интервали и в доста от
случаите липсва синхронизация. При намаляване на интервала на по-натоварената линия
98 и приравняването му към този на линия 64, може да се помисли за пълен синхрон между
двете линии в общия участък.
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Лини

Начална-крайна

я

Спирк

Честота на движение

и

Делничен ден
СВ

НВ

Сл

Дестинация

Връзка в момента

СВ

НВ

СлВ

Н

4 Ⓜ️3 България

А64

33 мин

Зоопарка – Център по

15

14

19

14

27

21

21

21

32

хигиена
66

Зоопарка – хотел Морени

2

8 курса на ден

98

Зоопарка – с. Железница

13

18

21

18

9

7

ТМ7, ТБ2, ТБ9, А74, А76,
А204, А304, А604

В
64

за Допълнителни връзки

пътуване

Празничен ден
Н

Време

38

111

Младост 1 – ж.к. Люлин 1,2

2

6

26

122

Зоопарка – лифт Симеоново

1

Не се движи делник

25

30

25

-

23

27

27

38

12

12

12

31

25

30

25

-

(Източник - ЦГМ, Октомври 2021)

5 Ⓜ️1 Бизнес парк А64/А98 + А111

19 мин

6 Ⓜ️3 Горна баня

23 мин

А64/А98 + А111

7.5.3. Анализ на пешеходната и велосипедна свързаност с ПП Витоша и града на север от
СОП
Пътен възел Драгалевци е единствената точка, през която може да се достигне до града
на север от Околовръстен път. Поради натовареното движение и високите скорости на
автомобилите, този участък не е особено привлекателен за пешеходци. Използва се

7.5.2. Анализ на достъпа до ключови точки в града с МГТ (време пътуване)
Връзка със столичното метро
До метродиаметър 2 (метростанция Витоша) и метродиаметър 3 (метростанция

предимно от хора, прекачващи се между автобусните линии. Другите най-близки точки
за пресичане се намират на пътните възли на Симеоново и Бояна, съответно на 2 км и 3
км разстояние. Наложително е изграждането на надлези или подлези, които да

България) се стига само с едно превозно средство и без прекачване. До метродиаметър 1

позволяват пешеходно и велосипедно пресичане. Има предвидени за изграждане на два

(метростанция Бизнес парк) може да се стигне с едно прекачване.

броя пасарелки - една от Ботаническата градина и една от хотелски комплекс Царско
село. Тяхното изграждане би подобрило пешеходната достъпност между кварталите

Връзка с други ключови точки в града
До НДК и Централна гара се стига с едно прекачване и времето за стигане е около 20-30

разделени от Околовръстния път.

мин., а с допълнително прекачване на Сердика, може да се стигне за около 50 мин. до

7.5.4. Лифт
Считано от 15.08.2017г. лифт Драгалевци - Голи връх е спрян за неопределено време
поради влошено техническо състояние. Тази възможност за достъп до Витоша без
излишно екологично натоварване е удачно да се възстанови.

Летище София.

Дестинация

Връзка в момента

Време

за Допълнителни връзки

пътуване
1

Ⓜ️2 Витоша

А64/А98

10 мин

ТМ10, А65, А83 А88
,А120

2 НДК/Центр.

А64/А98 + Ⓜ️2

20/30 мин

А64/А98 + Ⓜ️2 +Ⓜ️4

50 мин

гара
3 Летище София
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8. Анализ на системата от обекти на социалната/ публична/
културна инфраструктура
8.1. Анализ на социалната инфраструктура - детски градини и училища
8.1.1. Капацитет на детски градини и училища
На територията има едно частно основно училище, едно частно средно
общообразователно училище и едно общинско основно училище – 50 ОУ Васил Левски.
Относно детските градини, техният общ брой е 20, от които само една общинска ДГ
№160 "Драгалевци". За целта на това проучване и поради естеството на наличните
данни са разгледани само общинските образователни заведения:
● 50 ОУ Васил Левски.
● ДГ №160 "Драгалевци".
Капацитет и потенциали
Сградата на училището се състои от три корпуса с максимална етажност до 3 етажа.
По данни от кадастралната карта актуална към юни 2019 г., е изчислена РЗП и площта на
имота на училището. Направени са допълнителни изчисления за идентифициране на
настоящия Кинт и ПЗ. На база заложените норми в НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, относно брой ученици спрямо квадратура е изчислен максималният капацитет и
потенциал на училището. При изчисленията е взета под внимание и заетостта на

50. ОУ “Васил Левски”
50. ОУ “Васил Левски”
50. ОУ “Васил Левски”
50. ОУ “Васил Левски”
50. ОУ “Васил Левски”
50. ОУ “Васил Левски”
50. ОУ “Васил Левски”

Випуск

Вид на паралелката

Начален етап
Прогимназиален етап
Начален етап
Прогимназиален етап
Начален етап
Начален етап
Прогимназиален етап

Общообразователна
Общообразователна
Общообразователна
Общообразователна
Общообразователна
Общообразователна
Общообразователна

Брой
паралелки/групи
сума

Съществуващи стойности
38%
0.74

Пз
Кинт

Сградата на детската градина се състои от два основни корпуса съответно с по 1 и 2
етажа. Детската градина претърпява разширение през 2018 г., като към двуетажния
корпус е добавена нова двуетажна пристройка. По този начин РЗП се увеличава
значително, но размерите на имота, спрямо, които се изчислява капацитета на
детското заведение, е непроменен. На база нормите в Наредба №7 и размера на имота
максималният брой деца, които детската градина може да побере е 188 (при
изчисленията са взети предвид 2 яслени групи от по 25 деца). Съществуващата заетост
е 269 деца или близо 80 повече от допустимото.
Име на детската градина

Общо

Изчисленията показват, че спрямо Наредба №7 и площта на имота, максималният
капацитет на училището е 252 ученика.
Проблеми с параметрите Кинт и/или ПЗ няма, тъй като те са под максимално
допустимите норми.

Възрастова група

Общ брой деца

яслена група
първа група
втора група
Трета подготвителна група
Четвърта подготвителна група

50
83
59
50
27

Общо

Общ брой
ученици
2
2
3
2
3
2
1

Максимално допустими стойности
40%
1.2

Оптималният капацитет на училището спрямо съществуващото разпределение на
паралелките и класните стаи е около 420 деца разпределени в две смени при заетост от
341 ученика. Това означава, че реално броят на учениците може да се увеличи с близо 80
деца. Въпреки това трябва да се мисли за възможност и преминаване към едносменен
режим, каквито са заложените мерки от Министерството на Образованието. Тогава
максималният брой ученици би бил около 250 ученика, какъвто е и максималният
капацитет, или близо 90 деца по-малко спрямо настоящата заетост.

ДГ №160 “Драгалевци”
ДГ №160 “Драгалевци”
ДГ №160 “Драгалевци”
ДГ №160 “Драгалевци”
ДГ №160 “Драгалевци”

учебното заведение с данни актуални към 04.03.2020 г., съответно 341 ученика
разпределени в 7 класа и 15 паралелки на двусменен режим.
Име на училището

Параметър

46
53
75
31
64
45
27
341

269

Проектирането на детски заведения с капацитет, по-голям от 240 деца, се допуска само
по изключение като експериментален, с разрешение от МНЗСГ, МКНП и КТСУ.
Препоръките са броят на децата да влезе в необходимата норма спрямо Наредба №7. В
момента, при съществуващата заетост от 269 деца, спрямо разгънатата застроена
площ се пада едва 3.3 м2/дете. При максимално допустимият капацитет от 188 деца, се
падат близо 8 м2/дете, което е и средната комфортна площ за София. Проблеми с
параметрите Кинт и/или ПЗ не би имало, тъй като те в момента са около 3 пъти пониски от допустимите.
Параметър
Пз
Кинт

Съществуващи стойности
12%
0.2

Максимално допустими стойности
30%
0.6
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8.1.2. Съотнасяне на демографския профил с капацитета на ДГ и Училища

територията на квартала има реализирани частни детски градини и училища, но това не

Анализът на демографската структура показва, че при население от около 8000 жители,
в квартала живеят 303 деца до 3 години (яслени групи), 377 деца на възраст между 3 и 6
години (детска градина от 1-4 група) и 664 ученици на възраст между 7 и 14 години
(основно образование от 1-7 клас).

означава, че общината не трябва да се опита сама да задоволи социалнообразователните нужди на жителите в тази част на София. Вариантите са няколко:
● Търсене на свободни терени за нова детска градина и/или училище.
● Идентифициране на потенциални стари сгради, държавна или общинска собственост,
чиито функции биха могли да бъдат променени за детска градина и/или училище
● Анализиране на образователните заведения в съседните квартали и подобряване на
достъпността до тях с алтернативни на автомобила превозни средства.

Когато обвържем тези демографски данни с направените изчисления за капацитета на
училището и детската градина става ясно, че тези две образователни заведения са
крайно недостатъчни. Нуждата от повече места се изразява и в трите възрастови
групи (изчисленията за ясла са правени за 50% от децата на възраст под 3 г).
Демографска
структура

Жители

Брой население

Заетост ДГ

Недостиг в
брой деца

Капацитет
ДГ

Недостиг в
брой деца

Задоволенос
т спрямо
капацитет

303 (151)
377

50
219

-101
-158

50
138

-101
-239

33%
37%

Най-остра е нуждата за яслени групи, като там задоволеността откъм места е ￼едва
33%. ( 50 деца от 50% от 303 (151) деца).
Положението при градинските групи е малко по-добро, като задоволеността варира
между 58%-37% в зависимост от това, дали гледаме настоящата заетост или
максимално допустимият капацитет.

Брой
население
7-14 години

се облекчи. Предстои откриването на 3 градински и една яслена група.

8000

Под 3 години (50%)
3-6 години

Демографска
структура

С проекта за нова общинска детска градина в квартала - на ул. Крайречна и ул. Кумините
(филиал към съществуващата детска градина Здравец) част от недостига на места ще

Жители

Заетост УЧ
2 смени

Недостиг в
брой деца

Капацитет
УЧ 2 смени

Недостиг в
брой деца 2

Заетост/кап
ацитет УЧ 1 смяна

Недостиг в
брой деца 3

8.2. Здравни и социални услуги
8.2.1. Здравни услуги
По данни на Столична регионална здравна инспекция, територията се обслужва от два
здравни медицински центъра, две клинични лаборатории, има две регистрирани лекарски
практики и дванадесет стоматологични кабинета. В регистъра на Министерство на
здравеопазването присъства една специализирана болница за активно лечение по
ортопедия, травматология и спортна медицина. Всички обекти, които предоставят
здравни услуги са еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД). На
територията отсъстват общински лечебни заведения. В непосредствена близост до
територията, на ул. “Околовръстен път” №127, се намира Университетска
многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Аджибадем сити клиник”.

8000
664

341

-323

420

-244

252

-412

Относно учениците, задоволеността варира в зависимост от това дали разглеждаме
двусменен или едносменен режим. При настоящата заетост от 341 ученици и двусменен
режим, задоволеността е около 51%, но при преминаване на едносменен режим, при
максимален капацитет на училището от 252 ученици, задоволеността пада на едва 38%.
8.1.1. Изводи и препоръки
В заключение може да се каже, че каквито и ремонти и разширения да се правят, на база
площта на имотите и нормативната уредба, капацитетът не може да се увеличи
допълнително в наличните учебни заведения. Необходимо е два пъти повече
пространство в сравнение със съществуващия капацитет. Не случайно на

8.2.2. Социални услуги
По данни на Столична регионална здравна инспекция, на територията има регистрирани
пет частни дома за възрастни хора, единият от които обслужва и дневен център за
работа с тях.
Кварталът се обслужва от един общински комплекс за детско хранене за деца над 10
месеца, който е разположен в сградата на Детска градина №160.
В сградата на бившия дом за деца лишени от родителска грижа през 2020 г. са разкрити
две нови социални услуги в общността. Дневния център за подкрепа на деца с тежки
множествени увреждания и техните семейства е с капацитет 30 места за дневна грижа
и 60 лица за консултативни услуги. Потребителите на услугата могат да са деца с
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различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени

непосредствено до училищния двор е разположена църквата Света Троица, декларирана

увреждания, както и техните семейства. Дневният център разполага с модернизирани и
подходящи условия, със специализирано оборудване и обзавеждане, отговарящо на
индивидуалните потребности за обгрижването на децата. Центъра за обществена
подкрепа е с капацитет 100 души, а Центъра за спешен прием - с до 4 места за
настаняване. Основната цел на услугата е да осигури подкрепа на децата в риск и
техните семейства чрез превенция, обучения, консултиране и информиране.

като недвижима културна ценност през 1976 г. Характерният площад в центъра на
Драгалевци, повдигнат с изразителна подпорна стена над главната за квартала ул.
Нарцис, е рамкиран от сградата на кметството, където се помещават и читалището с
библиотека. Сградата е декларирана като НКЦ за сведение през 1990 г. Към момента
всички от изброените обекти са добре поддържани и ремонтирани, макар обектите в
центъра да са загубили част от характера си в следствие на намесите по поддръжка.

По данни на Агенция за социално подпомагане, към 2019 г., между 5 и 15 % от населението
на територията получава някакъв вид социална помощ, регламентирани в Закона за
хората с увреждания, Закона за семейните помощи и Правилника за прилагане на закона за

По данни от ГИС София, по ул. Професор Любомир Далчев, има още два обекта недвижима
културна ценност. Това са бившата вилна сграда на писателя Лальо Маринов /Ламар/,
декларирана като архитектурен паметник за сведение през 1990 г. и бившата вилна

социално подпомагане.

сграда на Шербанова, декларирана като архитектурен паметник от местно значение
също през 1990 г. Към днешна дата следи от втората вила не се забелязват, а къщата на
писателя Ламар е реконструирана от собствениците си.

8.3. Културна инфраструктура и недвижими културни ценности
В разглежданата територия културната инфраструктура е представена от читалище
Св. Св. Кирил и Методий 1921 г. и неговата библиотека, които се помещават в сградата
на Кметството в центъра на Драгалевци. При разширен обзор към обектите в тази група
могат да бъдат включени Ботаническата градина, както и обекти на интерес в близост
до територията, като Драгалевски манастир Св. Богородица и църквата му Успение
Богородично, Националния Исторически музей и комплекса на Резиденция Бояна.
Непосредствената близост до ПП Витоша с неговите забележителности, защитени
зони и местообитания, резервати и туристически маршрути е невероятно богатство и
предлага безчет възможности за отдих и рекреация, спорт и образование, като и
предполага повишена отговорност и грижа за непосредствените съседи на парковата
територия. Ботаническата градина, чиято територия през годините за съжаление
намалява значително от оригиналния обхват, не използва оптимално терените си. Макар
деградирала, техническа инфраструктура и планова организация са налични. При
потенциална реконструкция и актуализиран план за ползване и поддръжка този обект
може да разшири значението си и извън границите на оранжериите си със забележителни
екземпляри.

Според ОУП в разглежданата територия са обособени няколко вида зони с различни
устройствени режими за опазване на недвижимото културно наследство.
Центъра на квартала попада в режим Ткин-2 - обособени територии съдържащи
урегулирани имоти с паметници на културата. Тук са разположени Кметството,
Училището и църквата Света Троица. Може да се каже, че до голяма степен смисълът на
този режим е запазен и в съществуващата среда.
Голяма част от Драгалевци попада в режим Ткин-3 - територия с характерни селищни
структури. В същата зона попадат и в.з. Милкова кория и в.з. Симеоново - Драгалевци в
разглеждания обхват. В някои части на зоната има тенденции за изменяне на
характерната за зоната структура на средноразмерни едно и двуфамилни къщи с помалък или по богат двор с многофамилни сгради с уедрен мащаб на постройките, за
сметка на типичната за средата морфология, пропускливост и озеленяване.

В разглежданите граници и непосредствена близост са разположени обекти недвижима
културна ценност (НКЦ). Такива са църквата Успение Богородично на Драгалевския
манастир. Тя е архитектурен, художествен и исторически паметник от национално
значение, обявен във в. Известия, бр. 73, 1955 г. Старата сграда на 50-то основно
училище Васил Левски в центъра на Драгалевци е декларирана с писмо 4330/18.12.1990 г.
като архитектурен паметник от местно значение. Надолу по ул. Беладона,
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връзка се подчертава и при поглед през околовръстния път в посока към града, където
режима Ткин-6 е продължен по протежението на зелените клинове свързани с Южен парк
и нереализираните обекти на зелената система между кварталите Кръстова вада и
Витоша.
Почти цялата останала територия в разглеждания обхват е категоризирана като
територии за усвояване на нови селищни територии за обитаване, съобразено с режима
на територии с КИН.
В ОУП са разпознати качествата и потенциалите на територията да се развие
балансирано и при подчертаване на хармоничното общуване между урбанизираните
територии и природата. За съжаление не може да се каже, че към момента този принцип
се следва, от което страда както урбанизираната среда, така и природата. Все пак е
налице плановата и устройствената основа това да се развие, а където е необходимо и
да се коригират негативните тенденции на презастрояване и загуба на характер,
подценяване на възможностите и развитие на публични проекти при съобразяване на
качествата на средата.

Поречията на реките Дреновичка, Драгалевска и Сухата река, гробищния парк Драгалевци,
теренът на Ботаническата градина и зоната за защитно озеленяване около подстанция
София Юг са част от режимът Ткин-6 - територия на културни пейзажи без статут на
паметници на парковото и градинското изкуство. Защитно озеленяване в зона Тзв около
подстанцията все още не е изградено, а възможността то да се развие към
околовръстния път е по-скоро елиминирана от развитието на инвестиционни проекти,
които не отчитат съобразяване с подобни предвиждания. Гробищният парк е запазен, а
Ботаническата градина и поречията на реките все още предоставят тази възможност
при активни действия към реализирането или запазването на този ландшафт. Тази
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9. Заключение/ изводи
Заключения за устройственото планиране
-

-

-

-

-

-

Актуализиране и стабилизиране на регулационната основа при оптимизиране на
уличната мрежа и иницииране на изменение на РП от 1909 г. за да съответства на
границите на ПП Витоша и ОУП; съобразяване на изискванията за цялостни ПУП в
определени зони.
Засилване на контрола и проследяване на прилагането на устройствените
параметри на застрояването, зададени с ОУП, включително и относно
допълнителните и специфични изисквания за територията.
Засилване на контрола върху плътността на озеленяване и реализация/опазване на
дървесната растителност - най-проблемен и същевременно важен за осигуряване
на водопропускливи почвени площи и необходимия вегетативен обем озеленяване,
значим за цяла София от екологична и екосистемна гледна точка.
След преглед на изведените случаи с драстични отклонения на устройствените
параметри, посочени в изследването, районната администрация следва да прецени
как трябва да се подходи за законосъобразно решаване на отделните казуси,
съобразно правомощията си. В случаите когато разрешенията за строеж и
последващия контрол са в правомощията на Направление Архитектура и
градоустройство, районната администрация следва да се обърне към главния
архитект. В случай на установени неправомерно нанесени временни и
преместваеми обекти в кадастралната карта, общината има право да отнесе

Заключения за транспорта
-

Оптимизиране на организацията на МГТ и подобряване на условията на спирките;
Подобряване условията за пешеходно и велосипедно движение в квартала;
Подобряване на пешеходната и велосипедна връзка на квартала със съседните
територии (особено през СОП);
Регулиране и контрол на паркирането.

Заключения за образование/ социална/ културна инфраструктура
-

Приоритетно идентифициране на нови имоти/ сгради за разкриване на
допълнителни места за децата в училищна, предучилищна и яслена възраст;

-

Разширяване на набора от достъпни здравни услуги;
Засилване на връзките между културните обекти в квартала и обектите от
интерес в близост;
Разгръщане на потенциала на речните корита и Ботаническата градина като
публични места за отдих и спорт.

-

въпроса до АГКК.
За случаи с неточности в определените граници на УЗ по ОУП предвид законно
реализирани по-стари ПУП районната администрация е препоръчително да
изготви предложение към НАГ, което да се вземе предвид при актуализиране на
ОУП;
Осъществяване на текущ мониторинг на брутното натоварване на територията
(вкл. ЗП/ РЗП/ постигнат процент озеленяване/ брой жители и съответните
нужди от публична инфраструктура, социална, техническа, зелена)

Заключения за инженерната инфраструктура
-

Осигуряване на алтернатива за водоснабдяване на района;
Осигуряване на локален резервоар;
Рехабилитация на водопроводната система;
Строг контрол и мониторинг при изграждане и експлоатация на локални
пречиствателни станции и изгребни ями;
Изграждане на канализация.
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