Оценка по
тематични
области

СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Методика на оценката ................................................................................................................................................ 121
Графична оценка по критерии ................................................................................................................................... 122
Оценка на тематична област “Устроена среда” .............................................................................................. 143
Оценка на тематична област „Сигурна среда“ .................................................................................................. 145
Оценка на тематична област “Жизнена среда” ................................................................................................ 147
Оценка на тематична област „Здравословна среда“ ..................................................................................... 150
Оценка на тематична област „Характерна среда“ .......................................................................................... 152
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ....................................................................................................... 158

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ
Фиг. 1: Тематични области и фокуси на Градския стандарт ........................................................................... 121
Фиг. 2: Образи и обобщени оценки на кварталите от гражданите на ГЕ кв. Кръстова вада-изток“ и
ГЕ „кв. Витоша-Лозенец“ ............................................................................................................................................ 152

СПИСЪК НА СХЕМИТЕ
Схема 1:
Оценка по критерий „Интензивност на застрояването (КИНТ) – (УСТРОЕНА СРЕДА)........ 122
Схема 2:
Оценка по критерий „Плътност на застрояване“ – (УСТРОЕНА СРЕДА) ................................... 122
Схема 3:
Оценка по критерий „Канализационна мрежа – покритие“ – (УСТРОЕНА СРЕДА) ................... 123
Схема 4:
Оценка по критерий „Водопроводна мрежа – покритие“ – (УСТРОЕНА СРЕДА) ....................... 123
Схема 5:
Оценка по критерий „Транспортна достъпност до спирки на метро“ – (УСТРОЕНА СРЕДА,
СИГУРНА СРЕДА) .............................................................................................................................................................. 124
Схема 6:
Оценка по критерий „Транспортна достъпност до спирки на автобус“ – (УСТРОЕНА СРЕДА,
СИГУРНА СРЕДА) .............................................................................................................................................................. 124
Схема 7:
Оценка по критерий „Достъп до детски градини“ – (УСТРОЕНА СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА) .. 125
Схема 8:
Оценка по критерий „Достъп до училища“ – (УСТРОЕНА СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА) ................. 125
Схема 9:
Оценка по критерий „Достъп до зелени площи (паркове) – (УСТРОЕНА СРЕДА, СИГУРНА
СРЕДА) 126
Схема 10:
Оценка по критерий „Обекти за икономически дейности – концентрация и площ“ –
(УСТРОЕНА СРЕДА) .......................................................................................................................................................... 126
Схема 11:
Оценка по критерий „Близост до обекти на обществено обслужване“ – (ЖИЗНЕНА СРЕДА,
СИГУРНА СРЕДА) .............................................................................................................................................................. 127
Схема 12: Оценка по критерий „Активни партери“ – (ЖИЗНЕНА СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА) ..................... 127
Схема 13: Оценка по критерий „Видеонаблюдение“ – (СИГУРНА СРЕДА) ......................................................... 128
Схема 14:
Оценка по критерий „Конфликтни точки между потоците на движение“ – (СИГУРНА
СРЕДА) 128
Схема 15: Оценка по критерий „Работещо улично осветление“ – (СИГУРНА СРЕДА) ............................... 129
Схема 16:
Оценка по критерий „Състояние на съществуващите тротоари“ – (УСТРОЕНА СРЕДА,
СИГУРНА СРЕДА) .............................................................................................................................................................. 129
Схема 17: Оценка по критерий „Допустима широчина на тротоар“ – (СИГУРНА СРЕДА) ....................... 130
Схема 18:
Оценка по критерий „Състояние на съществуващите улици“ – (УСТРОЕНА СРЕДА,
СИГУРНА СРЕДА) .............................................................................................................................................................. 130
Схема 19: Оценка по критерий „Условия за безопасно придвижване“ – (СИГУРНА СРЕДА) ...................... 131
Схема 20: Оценка по критерий „Близост до обекти на труда“ – (ЖИЗНЕНА СРЕДА) ................................ 131
Схема 21: Оценка по критерий „Степен на замърсяване ФПЧ10“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ................ 132
Схема 22: Оценка по критерий „Степен на замърсяване ФПЧ2,5“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ............... 132
Схема 23: Оценка по критерий „Степен на замърсяване NO2” – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ...................... 133
Схема 24: Оценка по критерий „Градски топлинни острови“ ............................................................................ 133

Схема 25: Оценка по критерий „Засенчване“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ........................................................134
Схема 26: Оценка по критерий „Повърхностна влажност“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ............................134
Схема 27:
Оценка по критерий „Морфологични завихряния и/или условия за проветряване“ –
(ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ................................................................................................................................................ 135
Схема 28: Оценка по критерий „Качество на питейните води“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ................... 135
Схема 29: Оценка по критерий „Запечатани почви и повърхности“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) .......... 136
Схема 30: Оценка по критерий „Активираща среда“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ........................................ 136
Схема 31: Оценка по критерий „Растителен индекс“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) .......................................137
Схема 32: Оценка по критерий „Видимост на небето“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) .....................................137
Схема 33: Оценка по критерий „Улична дървесна растителност“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ............. 138
Схема 34: Оценка по критерий „Шумово натоварване“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ................................... 138
Схема 35: Оценка по критерий „Светлинно замърсяване“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ............................. 139
Схема 36: Оценка по критерий „Магнитни лъчения“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ........................................ 139
Схема 37: Оценка по критерий „Индустриални замърсители“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ..................... 140
Схема 38: Оценка по критерий „Състояние на настилки“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА).............................. 140
Схема 39: Оценка по критерий „Открита почва, кал и прах“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) .......................... 141
Схема 40: Оценка по критерий „Разпилени отпадъци и сметища“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) .............. 141
Схема 41: Оценка по критерий „Достъп до контейнери за отпадъци“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) ......142
Схема 42: Оценка по критерий „Концентрация на обществени обекти“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА) .142
Схема 43: Обобщена оценка по тематична област „Устроена среда“ ...........................................................144
Схема 44: Обобщена оценка по тематична област „Сигурна среда“ ..............................................................146
Схема 45: Обобщена оценка по тематична област „Жизнена среда“ ............................................................ 148
Схема 46: Обобщена оценка по тематична област „Здравословна среда“ ................................................... 151

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
Таблица 1:
Таблица 2:
Таблица 3:

Степен на удовлетвореност от характера и облика на квартала ........................................ 152
Думи описващи квартала ......................................................................................................................... 153
Роля в социалния живот ........................................................................................................................... 153

120

1. Методика на оценката

за възприемането на средата като физическа сигурна за нейните ползватели. В двата
случая, критерият получава различна тежест.

Оценката на качеството на средата в разглежданата територия в район „Лозенец“ на
Столична община е изцяло базирана на инструмента „Градски Стандарт“, разработен от
Съюз на Урбанистите в България.

Фиг. 1:

Тематични области и фокуси на Градския стандарт

Съгласно развитата таксономия (описана по-подробно в т. 4 на Въведението на настоящия
доклад), разглежданата територия е оценена в пет тематични среди: Здравословна,
Жизнена, Устроена, Сигурна и Характерна среда, спрямо свързаните с тях критерии.
Количествените и качествените данни, използвани за оценката на средата са получени:


като част от изходната информация;



от извършените теренни проучвания;



като резултат от допълнителна обработка, анализ и експертна оценка.

Посредством географски информационни системи всички данни са обобщени на ниво
регулационен квартал, чрез методи за пространствен анализ (IDW Interpolation, Kernel Density
Estimation, Zonal Statistics и др.). Резултатите по всеки от използваните показатели е
приведен към тристепенна скала, където 1 е най-ниската (лоша) оценка, а 3 най-висока
(добра). Всеки един показател е оценен самостоятелно илюстриран на схема, като
обобщената оценка е представена като сума от получените оценки по отделни показатели,
в съответствие със заложените тежести, определени на база експертна оценка.
Обобщената оценка по тематичните области сравнява получените стойности за всеки рег.
квартал, като за някои показатели са използвани референти стойности от европейското и
българско законодателство и/или препоръки на световни организации.
Анализът на средата дефинира важни дефицити по отношение на информация и състояние
на средата. Оценката на всяка отделна среда е съобразена със съществуващото състояние
на ГЕ и техните характеристики и специфики. Важно уточнение е, че всеки един критерий
придобива различни тежести, съобразени със значението, което има за конкретната
тематична среда. Това означава, че един критерий може да бъде оценен по няколко начина в
отделните случаи. Например, оценката на критерий “Активни партери” - наличието на
активни партерни пространства е предпоставка за разнообразни дейности в различни
части на денонощието и е от значение за жизнеността на средата. В същото време спомага
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2. Графична оценка по критерии

Схема 1: Оценка по критерий „Интензивност на застрояването (КИНТ) – (УСТРОЕНА СРЕДА)

Схема 2: Оценка по критерий „Плътност на застрояване“ – (УСТРОЕНА СРЕДА)
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Схема 4: Оценка по критерий „Водопроводна мрежа – покритие“ – (УСТРОЕНА СРЕДА)
Схема 3: Оценка по критерий „Канализационна мрежа – покритие“ – (УСТРОЕНА СРЕДА)
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Схема 5: Оценка по критерий „Транспортна достъпност до спирки на метро“ – (УСТРОЕНА
СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА)

Схема 6: Оценка по критерий „Транспортна достъпност до спирки на автобус“ – (УСТРОЕНА
СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА)
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Схема 7: Оценка по критерий „Достъп до детски градини“ – (УСТРОЕНА СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА)

Схема 8: Оценка по критерий „Достъп до училища“ – (УСТРОЕНА СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА)
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Схема 9: Оценка по критерий „Достъп до зелени площи (паркове) – (УСТРОЕНА СРЕДА, СИГУРНА
СРЕДА)

Схема 10: Оценка по критерий „Обекти за икономически дейности – концентрация и площ“ –
(УСТРОЕНА СРЕДА)
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Схема 11: Оценка по критерий „Близост до обекти на обществено обслужване“ – (ЖИЗНЕНА
СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА)

Схема 12: Оценка по критерий „Активни партери“ – (ЖИЗНЕНА СРЕДА, СИГУРНА СРЕДА)
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Схема 13: Оценка по критерий „Видеонаблюдение“ – (СИГУРНА СРЕДА)

Схема 14: Оценка по критерий „Конфликтни точки между потоците на движение“ – (СИГУРНА
СРЕДА)
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Схема 15: Оценка по критерий „Работещо улично осветление“ – (СИГУРНА СРЕДА)

Схема 16: Оценка по критерий „Състояние на съществуващите тротоари“ – (УСТРОЕНА СРЕДА,
СИГУРНА СРЕДА)
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Схема 17: Оценка по критерий „Допустима широчина на тротоар“ – (СИГУРНА СРЕДА)

Схема 18: Оценка по критерий „Състояние на съществуващите улици“ – (УСТРОЕНА СРЕДА,
СИГУРНА СРЕДА)
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Схема 20: Оценка по критерий „Близост до обекти на труда“ – (ЖИЗНЕНА СРЕДА)
Схема 19: Оценка по критерий „Условия за безопасно придвижване“ – (СИГУРНА СРЕДА)
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Схема 21: Оценка по критерий „Степен на замърсяване ФПЧ10“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 22: Оценка по критерий „Степен на замърсяване ФПЧ2,5“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 23: Оценка по критерий „Степен на замърсяване NO2” – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
Схема 24: Оценка по критерий „Градски топлинни острови“
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Схема 25: Оценка по критерий „Засенчване“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 26: Оценка по критерий „Повърхностна влажност“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 27: Оценка по критерий „Морфологични завихряния и/или условия за проветряване“ –
(ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 28: Оценка по критерий „Качество на питейните води“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 29: Оценка по критерий „Запечатани почви и повърхности“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 30: Оценка по критерий „Активираща среда“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 31: Оценка по критерий „Растителен индекс“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
Схема 32: Оценка по критерий „Видимост на небето“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 33: Оценка по критерий „Улична дървесна растителност“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 34: Оценка по критерий „Шумово натоварване“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 35: Оценка по критерий „Светлинно замърсяване“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 36: Оценка по критерий „Магнитни лъчения“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 37: Оценка по критерий „Индустриални замърсители“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 38: Оценка по критерий „Състояние на настилки“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 39: Оценка по критерий „Открита почва, кал и прах“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 40: Оценка по критерий „Разпилени отпадъци и сметища“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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Схема 41: Оценка по критерий „Достъп до контейнери за отпадъци“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)

Схема 42: Оценка по критерий „Концентрация на обществени обекти“ – (ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА)
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3. Оценка на тематична област “Устроена среда”

получените резултати, добра оценка са получили всички регулационни квартали,
попадащи в изохрон до 800 м, „средна оценка“ – 800-1200 м и „лоша оценка“- над
1200 м.

Оценката на тематична област „Устроена среда“ включва оценка на конкретни критерии, на
база количествени и качествени показатели, които позволяват сравнение на
постигнатото качеството измежду отделните регулационни квартали в обхвата на
разглежданата територия.

-

Спирки на обществен транспорт - Оценката е направена на база пешеходните
изохрони от спирките на метрополитена и автобусните линии, тангиращи
територията. Предвид по-големият радиус на обслужване на метрополитена,
оценките са: „добра оценка“ – до 800 м, средна оценка 800-1200 м и „лоша оценка“
над 1200 м. При спирките на автобусите, (с по-малък радиус на обслужване) те са
както следва: „добра оценка“ – до 400 м, „средна оценка“ - 400-800 м и „ниска
оценка“ – над 800 м.

-

Училища (основни) и детски градини – При тези обекти оценката е в следния
диапазон: „добра оценка“ – до 400 м, „средна оценка“ - 400-800 м и „ниска оценка“ –
над 800 м.

Оценката на физическата среда по отношение на тематична област „Устроена среда“ е
съвкупност от оценки на следните критерии:




Плътност на застрояването – Използваният показател е „съотношение между
площта на имотите с надвишени стойности по показателя към общата площ на
регулационния квартал“. Целта на използвания показател е да илюстрира каква площ,
съответно каква част от квартала е с „надхвърлени изисквания спрямо тези в ОУП на
СО, 2009 г.“ по отношение на плътността на застройката, което е сигнал за
компрометирано качество на средата, произтичащо от нейната изграденост „в
хоризонтала“. Получените стойности са в %. Като допустима стойност за
определяне на средната оценка е надхвърлените стойности да са в порядъка 1-10%.
При регулационни квартали, при които площта на имотите с надхвърлени стойности
по параметъра е над 10% оценката е „лоша“.
Интензивност на застрояването – Използваният показател е формиран аналогично,
както при гореспоменатия критерий - „съотношение между площта на имотите с
надвишени стойности по показателя, към общата площ на регулационния квартал“.
Целта на използвания показател е отново да илюстрира каква площ, респ. каква част
от квартала е с „надхвърлени изисквания спрямо тези в ОУП на СО, 2009 г“ по
отношение на интензивността на застройката, като белег за компрометирано
качество на средата, произтичащо от нейната изграденост „във вертикала“.
Отчитането на стойностите е аналогично както при горния показател: „добра
оценка“ – 0% (незастроените имоти не попадат в тази група) „средна оценка“ - 110% и „ниска оценка“ над 10%.



Състоянието на съществуващата улична мрежа – оценена е степента на
изграденост на уличната мрежа, заедно с постигнатите нормативни изисквания за
ширина на трасетата (тротоари и ленти за движение, качество на настилките,
възможност за разминаване. Оценката дава и ясна индикация кои регулационни
квартали са с приоритет за изграждане на елементите на ВУМ.



Състояние на съществуващите тротоари – степен на изграденост на тротоарната
мрежа при отчитане тяхното качество и наличие на препятствия, които
затрудняват безопасното пешеходно преминаване.



Допустима широчина на тротоар, определена по регламент, и необходима за сигурно,
удобно и безопасно преминаване.



Обекти на икономически дейности – Използваните показатели са концентрация и
площ на обектите за икономически дейности. Използвани са данните за СОС от КККР,
2020 с код на обекта: офис, търговски обект, ателие и склад. По-голяма тежест при
определяне на оценката е придадена на показателя площ.



Достъп до обществени обекти и услуги – Оценката е направена на база пешеходните
изохрони до следните обекти и услуги:
-

Зелени площи – Оценката е направена на база пешеходните изохрони от
входовете на двата най-близки парка – Южен парк и Ловен парк. На база



Подземна инфраструктура – ВиК мрежи - Оценката по критериите включва анализ на
покритието (обслужеността) с трасета, които тангират (или пресичат)
регулационните квартали. Използваният показател е „брой трасета.“ Формираните
оценки са както следва: „добра оценка“ – кварталът е обслужен с трасета от всички
негови страни (4 бр. трасета) „средна оценка“ - кварталът е обслужен само от 1 или
2 страни (1-2 трасета), „лоша оценка“ – кварталът не е обслужен (0 трасета).



Състояние на уличното и парково осветление –
осветление.
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Методика за оценка
Обобщената оценка на това тематично направление е направена при отчитане
индивидуалната тежест на всеки един критерий, съобразно значението му за осигуряване на
качествена устроена и благоустроена среда.
С най-голяма тежест при формиране на оценката са критериите, които са свързани с
постигане на показатели за изградената среда, заложени в нормативната база (ОУП, законов
или подзаконов акт). Такива са критериите 1) морфология – интензивност на
застрояването, 2) морфология – плътност на застрояването и 3) наличие и габарит на
тротоарната мрежа и съществуваща улична мрежа. Аргументите за по-високата тежест
на тези специфични критерии е свързана с тяхната предопределящата роля за качеството
и комфорта на обитаване. (ослънчаване, проветрение, естетически облик, формиране и
обвързаност между публичните пространства, достъпност и безопасност).
Следваща група критерии са тези, които засягат техническата инфраструктура, и поконкретно водопроводната и канализационна мрежа. Степента на изграденост е съществен
елемент при благоустрояването на средата, който има силно влияние за екологичните и
здравословни качества на средата.
Състоянието на настилките и работещото осветление са определени като следващи по
важност критерии. Освен, че допринасят за комфорта на пребиваване в средата, те влияят
и на моделите на поведение, свързани с мобилността. Например нарастваща потребност от
използването на личен автомобил за преодоляване на липсващи пешеходни трасета довежда
до увеличен брой автомобили, а от там и необходимост от осигуряване на място за
паркиране.
Достъпността до спирки на МГОТ, в т.ч. до спирка на метро и автобус, са оценени като
следващи по важност. Аргументите са свързани с това, че добрата достъпност до
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спирките на МГОТ освен от разстоянието е в пряка зависимост от условията за пешеходно
преминаване (изграденост на тротоарна мрежа, качество, препятствия и осветление)

решения за цялостно управление на територията (жилищна политика, управление на
трафика и паркирането и преди всичко осигуряване на обществени услуги).

По-ниска тежест е придадена на достъпа до зелени площи. Тя се обосновава с това, че
зелените площи в случая представляват паркове от общо градско значение. Липсата на
локални градини и зелени площи за всекидневен отдих е траен негатив за цялата територия.
Със същата тежест е оценен критерият за „концентрация и площ на обекти за
икономически дейности“. Сравнително ниската стойност се обосновава с факта, че този
критерий коментира наличието и възможностите за икономически дейности на база
изградените обекти (СОС и др.)
Най-ниска тежест е придадена на критерия „достъп до детски градини и училища“. Това се
дължи на преобладаващия брой частни заведения, чийто прием не се определя от района по
местоживеене.
Резултати
Резултатите от обобщената оценка на ниво регулационен квартал са приведени в
тристепенна скала (лоша-средна-добра). От приложената схема става видно, че по
отношение на Устроената среда, „добра оценка“ са получили по-голямата част от
регулационните квартали, попадащи в ГЕ “Кръстова вада-изток”. Това може да бъде
обяснено, чрез по-ниския дял на имоти с превишена плътност, чиято площ надхвърля 10% от
площта на регулационния квартал, по-добрата изграденост на уличната и пешеходна мрежа,
наличието на ВиК мрежи и наличие на работещо улично осветление, както и достъп до спирки
на метро и автобус.
Средна оценка са получили преобладаващата част от регулационните квартали в ГЕ кв.
Витоша – Лозенец. Това основно се дължи на лошите и средни оценки на първата група
критерии – устройствени показатели и нормативни изисквания, както и тези които
коментират състоянието на средата, благоприятстваща пешеходното придвижване. Тук е
важно да се спомене, че средната оценка, която са получили част от затворените комплекси
в ГЕ кв. Витоша – Лозенец се дължи на частични липсващи данни поради ограничения в
достъпа при извършване на теренните проучвания.
Най-ниска оценка са получили регулационните квартали, попадащи в ГЕ кв. Витоша – кв.
Лозенец при които се наблюдават сгради в строеж, изоставени строежи и липсваща
техническа инфраструктура (ВиК и транспортна мрежа). Тяхното „вътрешно“
разположение в обхвата на структурната единици обяснява и ниската оценка по отношение
на достъпа до спирки на МГОТ, зелени площи и учебни заведения (училища и детски градини).
По отношение на обобщената оценка, следва да се имат предвид няколко негативни извода
от направения анализ, свързани с конкретното тематично направление, които не са
включени в направената оценка. Първият касае незадоволителното качеството на
наличната информация, идваща от кадастралната основа. Данните за „собственост“ не
отразяват в пълнота състоянието на общинската собственост, която е важен ресурс и
условие за реализирането на всички публични мероприятия.
Множеството подробни планове и изменения, в съчетание със съществуващи дефицити по
отношение на ограниченията в застрояването (ЗУТ, чл.26) допринасят територията да не
отговаря на визията зададена от ОУП и да има характеристики на влошен естетически
облик и структура.

Схема 43: Обобщена оценка по тематична област „Устроена среда“

Липсата на контрол при проследяване на реалния брой обитатели е проблем както за
оразмеряването на техническата инфраструктура, така и за вземането на адекватни
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4. Оценка на тематична област „Сигурна среда“
Оценката на тематична област „Сигурна среда“ обхваща количествени и качествени
критерии пряко свързани или влияещи върху средата в контекста на безопасна и достъпна
такава, които позволяват сравнение на постигнатото качество измежду отделните
регулационни квартали в обхвата на разглежданата територия. В оценката не са включени
структуроопределящите фактори, анализирани в частта „Целеви и проблемен анализ“,
които имат пряко отражение върху средата – състояние на собствеността, условия за
паркиране, др., но са взети предвид при формирането на основните изводи по обобщената
оценка. Основните изисквания към средата по отношение на сигурност са:




Да осигурява физически условия, които гарантират здравето и безопасността на
хората, които живеят или работят в разглежданата територия, или преминават
през нея.
Да гарантира усещане за емоционална и психологическа сигурност, което е
субективно за всеки човек.

Оценката на физическата среда по отношение на тематична област „Сигурна среда“ е
съвкупност от оценки на следните критерии:




Състоянието на съществуващата улична мрежа – оценена е степента на
изграденост на уличната мрежа, заедно с постигнатите нормативни изисквания за
ширина на трасетата (тротоари и ленти за движение, качество на настилките,
възможност за разминаване. Оценката дава и ясна индикация кои регулационни
квартали са с приоритет за изграждане на елементите на ВУМ.
Състояние на съществуващите тротоари – степен на изграденост на тротоарната
мрежа, постигнати нормативни изисквания за ширина на трасетата (мин. 1.5 м) при
отчитане тяхното качество и наличие на препятствия, които затрудняват
безопасното пешеходно преминаване.



Партерни пространства – наличие и концентрация на работещи партерни
пространства, които осигуряват допълнителна сигурност за живеещите и
работещите в кварталите.

Общата оценка отчита дефицитите в средата по отношение на сигурност и безопасност,
но и маркира регулационните квартали, които са потенциално „рискови“ по отношение на
участъци с концентрация на ПТП, „тъмни петна“, изоставени обекти или инфраструктурни
съоръжения, неработещо осветление, др.
В оценката липсват данни за криминогенната обстановка и концентрацията на
престъпления, поради факта, че данните по тези теми са прекалено окрупнени за
разглежданата територия и техният анализ няма да дава адекватно отражение на
действителността.
Методика за оценка
За получаването на обобщената оценка на тематична област „Сигурна среда“ са приложени
тежести по оценките на отделните критерии, на базата на експертна оценка и резултатите
от анализа. Придавайки тежести на отделни критерии и показатели се постига покатегорична и актуална картина по отношение на сигурността на средата и нейните
специфики. Логиката в определяне на тежестите са описани по-долу, от възходящ към
низходящ ред:


Най-високи тежести имат критериите за състоянието на уличната и тротоарната
мрежа, чиято структура е основополагаща както за формирането на регулационните
квартали, но и критично важна за провеждането на различни видове инфраструктура,
и осигуряването на достъп за всички живеещи, работещи или почиващи в
кварталите.



Следващи по тежест са оценките на съществуващото улично и парково осветление,
както и конфликтните точки между участниците в движението. Осветлението е
особено важно за сигурността на средата през тъмните часове на денонощието,
когато активността и натовареността на средата е сравнително по-ниска.
Доброто осветление спомага и за намаляване на рискове от инциденти, свързани с
намалена видимост. Участъците с концентрация на конфликтни точки дават реална
индикация кои квартали са с потенциални рискови зони от инциденти, затруднено
придвижване или струпване на обекти, които правят средата недостъпна и
несигурна, което води до избягване на конкретни маршрути и избор на МПС пред други
видове придвижване.



Допустима широчина на тротоар, определена по регламент, и необходима за сигурно,
удобно и безопасно преминаване;



Обекти на видеонаблюдение - наличие и концентрация на налично работещо
видеонаблюдение;



Състояние на уличното и парково осветление –
осветление;



Участъци с концентрация на конфликтни точки между потоците на движение –
наличие на различни обекти от градското обзавеждане и техническата
инфраструктура (улични стълбове, контейнери за сметосъбиране, хидранти), както
и други (паркирали МПС, др.), които затрудняват преминаването по съществуващите
тротоари и улици, и са предпоставка за конфликти (ограничена видимост за
преминаващи МПС; конфликтни точки при пресичане на пешеходни и велосипедни
транспортни потоци и др.);



Следва оценката за условия за безопасно придвижване, които обединяват
мероприятия и обекти, целящи осигуряването на по-удобно и сигурно придвижване на
всички участници в движението.



Оценките на активните партери и обектите на икономически дейности се
разглеждат по отношение на динамика на средата през цялото денонощие.
Концентрацията на обекти, които предоставят услуги 24 часа или събират хора
имат съществено значение за усещането на сигурност и живот.



Условия за безопасното движение и сигурност – пешеходни пътеки (както и
повдигнати), скосени тротоари в зони на кръстовища и пресичане, светофари, др.





Достъп до обществени обекти и услуги – достъп до спирки на МОПТ и обекти на
образованието

Оценките за достъп до обекти на образование/МОПТ позволяват да се оцени доколко
средата предлага удобни маршрути и как те кореспондират с условията за
безопасност.



На последно място по тежест е оценката на съществуващото видеонаблюдение –
все още няма практика или нормативи да се изисква видеонаблюдение на всички
публични пространства и най-често този тип услуга е частна инициатива на
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съответни сгради, институции, а в жилищни квартали като разглежданите – на
комплексите от затворен тип.
Резултати

Липсата на контрол, последователност и интегритет между устройствените
мероприятия в разглежданите ГЕ водят до сериозни информационни дефицити и реални
рискове за средата, намалявайки общото усещане за сигурност и безопасност.

В резултат от приложената методика качествената оценка по регулационни квартали е
разделена на тристепенна скала (лоша-средна-добра). Изключение правят няколко
регулационни квартала (ГЕ2, и югоизточните части на ГЕ3), за които оценката е 0, което
може да бъде аргументирано по няколко начина:


Има съществуващо застрояване, с осигурен достъп посредством черни и трудно
проходими черни пътища, но няма проведена инфраструктура – улици, тротоари,
осветление. Застрояването включва жилищни комплекси (замразени строежи) или
активни строежи, но без осигурена необходима инфраструктура – ГЕ3.



Включват обемни квартали от ГЕ2, които все още не са облагородени.

Регулационни квартали с добра оценка: По отношение на високата оценка впечатление
правят кварталите, които потвърждават засилващата се тенденция в търсенето и
предлагането на жилищни комплекси от затворен тип. Затворените комплекси с ограничен
(или частично) външен достъп и поддръжка от страна на живущите/работещи в тях
предлагат много конкретни и необходими мерки за осигуряване на сигурността и
спокойствието на средата. Огромен проблем за жилищните квартали обаче е оформянето
на все по-голяма „пропаст“ между обектите на средата, които са частна и публична
отговорност, и тяхното качество на услуги, които предоставят. Планирането и
изграждането на повече затворени комплекси с частна охрана, и проведени публични
мероприятия, набира все по-голяма сила и създава сериозни предпоставки за фрагментация
на средата. В същото време сигурността на средата се свежда само до границите на
конкретни сгради или имоти, което създава фалшиво усещане за сигурност и безопасност в
един по-голям мащаб. Добра оценка имат и регулационните квартали със сгради, различни по
специфика от затворените комплекси, но с балансирани улична и тротоарна мрежа, с
работещо осветление и по-ниска концентрация на точки на конфликт между потоците на
движение. Тротоарите с широчина над-допустимата и липсата на препятствия по тях
също има участие във високата оценка.
Регулационни квартали със средна оценка: Средна оценка са получили кварталите, които
разполагат с частични улична и тротоарна мрежа с работещо осветление (или частично), но
тротоарите са или с допустима широчина над 1.5 м, но с висока концентрация на
препятствия (паркирали коли, улични стълбове, контейнери за отпадъци) или не отговарят
на изискуемия минимум за широчина и са предпоставка за затруднено придвижване. Това са
основно кварталите, които са разположени по протеженията на тангиращите булеварди,
където достъпът до МГОТ и активни услуги е сравнително добър, което допринася и за
общата средна оценка на тези квартали.
Регулационни квартали с лоша оценка: Лоша оценка са получили всички регулационни квартали,
които са с лошо състояние на уличната инфраструктура, с липсващи или недостатъчни
тротоари. Липсва осветление и достъпът до обекти на обслужване и МГОТ или е силно
ограничен, или такъв тип услуги не попадат в близост до тези територии. Това са
вътрешните квартали за ГЕ1 и ГЕ3, както и южните територии на ГЕ2.

Схема 44: Обобщена оценка по тематична област „Сигурна среда“

По отношение на общата оценка следва да се вземат и други елементи от градската
политика и структура, касаещи конкретната тематична област, а именно изисквания към
брой паркоместа на жилище, собственост на имотите, предвидени за публични,
водопроводна мрежа и канализация, обекти на образование/обслужване и зелени площи, които
също са важен елемент, който допълнително дефинира средата като сигурна.
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5. Оценка на тематична област “Жизнена среда”
Оценката на тематична област „Жизнена среда“ обхваща количествени и качествени
параметри, пряко свързани или влияещи върху средата. Основните изисквания по
отношение на Жизнената среда включват:


формиране на жизнеопределяща структура и разнообразни функции;



публични пространства с активно човешко присъствие и дейности;

Направена е описателна оценка върху следните критерии:


Ползватели на територията – съвкупност от живущи, работещи и посетители в
територията, както и съотношението между тях. Използва изводи от
демографската характеристика, системите „Труд“ и „Обществено обслужване“ без
да борави с конкретни стойности, поради липсата на достатъчни данни. Наличието
на различни типове ползватели е предпоставка за разнообразие в човешката
активност както пространствено така и времево, което допринася за жизнеността
на средата.



Публични пространства и човешка дейност – включва резултати и изводи от
теренни наблюдения върху публичното пространство и картиране на човешки
дейности в предварително набелязани части от територията. Насищането с
разнообразни човешки дейности, в т.ч. стимулирането на културна и спортна
дейност е предпоставка за жизнеността на средата. От друга страна –
прекомерното използване на публичното пространство за провеждане на
моторизиран трафик и паркиране занижава жизнеността.



Наличие на транзитен автомобилен трафик – включва изводи от направените
преброявания на трафика в делничен и почивен ден. Интензивният автомобилен
трафик е предпоставка за намаляване на жизнеността на пространството.
Транзитното преминаване през предимно жилищна среда увеличава интензивността
и се отразява негативно върху територията.



Разпределение на придвижващите се по видове транспорт – преобладаващият дял на
активно придвижващи се (пешеходци и велосипедисти) е условие за формиране на
жизнена градска среда, поради по-лесния социален обмен и прякото взаимодействие
със средата.

Оценката върху „Жизнена“ среда е направена чрез изчисления на количествени стойности
върху структурата, разположението и достъпа до определени функции, както и чрез
направени изводи от целевия и проблемен анализ върху публичното пространство и
човешкото присъствие в него.
Оценени са качествено следните критерии:


Морфология и застрояване – използвани са изчисления върху плътността и
интензивността на застрояването, с допускането че добре устроената среда
допринася за жизнеността. По този начин регулационните квартали, които
надхвърлят в повече от 10% от площта си показателите, въведени чрез ОУП от 2009
г. са счетени като по-малко жизнени, спрямо тези, които са в норма.



Достъп до озеленени площи – използвани са изчисления от „Устроена среда“ върху
близостта на регулационните квартали до намиращите се в близост градски паркове
и градини. В територията, попадаща в обхвата на изследването, липсват изградени
публични озеленени площи.





Функционалност – включва комплексна оценка върху наличието и близостта на
обекти на общественото обслужване и икономическите дейности. Използвана е
оценката върху разпределението на площите от икономическите дейности по
регулационни квартали от „Устроена среда“. Направена е оценка на отстоянието на
кварталите в изохрон до 300 м на регулационните квартали до обекти на
общественото обслужване (магазини, заведения, услуги, здравеопазване, образование
и др.), включени във функционалния анализ на Столична община. Използвана е оценката
върху изохроните на достъпност от 400 и 800 м от „Устроена среда“ до училища и
детски градини. Формирането на квартали със смесено ползване, наличието и
близостта до обекти на труда и обслужването е предпоставка за повишена
жизненост на територията чрез разнообразно човешко присъствие в различни
времеви интервали.
Условия за мобилност – използвани са: изчисленията от „Устроена среда“ върху
достъпността на регулационните квартали до метростанция „Витоша“ и спирките
на автобусните линии на МОТ; изчисленията от „Сигурна среда“ върху изградеността
на уличната мрежа, наличието, широчината и състоянието на тротоарната мрежа,
наличието на конфликтни точки и условия за безопасно придвижване. Съществен
критерий за жизнеността на градската среда е наличието на активно придвижващи
се хора, които осигуряват пряк контакт със средата. Поради тази причина
условията за пешеходно (в т.ч. и до спирки на МОТ) и велосипедно придвижване са от
съществено значение.

Активни партери – направени са изчисления върху концентрацията на активните
партерни пространства в отделните регулационни квартали. Категоризирани са
три основни типа квартали – с насищане от активни партери, с умерено/ограничено
наличие, с пълно отсъствие. Зададени са и тежести върху функцията на партерите
в зависимост доколко те предлагат масово достъпни услуги за ежедневно ползване
или създават определени ограничения. Активните партери имат ключово значение
върху жизнеността на средата, като те се явяват „жива“ или „мъртва“ граница
между откритото публично пространство и застрояването.

Методика за оценка
За получаването на обобщената оценка на тематична област „Жизнена среда“ са приложени
тежести по оценките на отделните критерии, на базата на експертна оценка и
резултатите от анализа. Придавайки тежести на отделни критерии и показатели се
постига по-категорична и актуална картина по отношение жизнеността на средата.
Логиката в определяне на тежестите са описани по-долу, от възходящ към низходящ ред:


Най-големи тежести са зададени на критериите, които са основни за смесеното
функционално ползване на територията, създават условия за масово ежедневно
ползване, имат най-силно въздействие върху пешеходното и велосипедно движение,
както и прякото обживяване на пространството. С най-високи тежести са
наличието на обекти на общественото обслужване, на обекти на икономическите
дейности, степента на изграденост на уличната мрежа, безопасните условия за
придвижване, както и концентрацията на активни партери;
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В няколко средни нива на тежести са включени достъп до зелени площи, детски
градини и училища, метростанции, автобусни спирки, както и критерии за пешеходна
достъпност – наличие, широчина и физическо състояние на тротоарите,
концентрация на конфликтни точки.



Най-малки тежести са зададени на устройствените показатели като плътност и
интензивност на застрояването. Тяхната роля е съществена при оценяването на
„Устроена среда“.

Резултати
В резултат от приложената методика качествената оценка по регулационни квартали е
разделена на тристепенна скала (лоша-средна-добра). Изключение правят няколко
регулационни квартала (ГЕ2, и югоизточните части на ГЕ3), за които оценката е 0, което
може да бъде аргументирано по няколко начина:


Има съществуващо застрояване, с осигурен достъп посредством черни и други
трудно проходими пътища, но няма проведена инфраструктура – улици, тротоари,
осветление. Застрояването включва жилищни комплекси (замразени строежи) или
активни строежи, но без осигурена необходима инфраструктура – ГЕ3.



Включват обемни квартали от ГЕ2, които все още не са облагородени.

Регулационни квартали с добра оценка – включва основно такива в северната половина на кв.
Кръстова вада-изток (ГЕ1), главно по протежение на бул. „Черни връх“, както и квартали в
северната половина на кв. Витоша (ГЕ3). Предпоставките за относително добрата
жизненост на тези квартали идва от следните критерии: функционално разнообразие
(места с концентрация на икономически и обществено-обслужващи обекти); наличие на
улична мрежа; по-голяма близост до градските паркове, спрямо останалите квартали в
територията; близост до МС „Витоша“ и/или спирки на автобусните линии; близост до
детски градини и училища (макар и частни); наличие на активни партерни помещения. При
някои от кварталите за жизнеността допринасят условията за пешеходно придвижване –
там където има изградени широки и проходими тротоари с ниско ниво на конфликтни точки.
Всички тези фактори са с по-големи тежести от плътността и интензивността на
застрояването, поради което квартали с превишени параметри са оценени с добра
жизненост. Може да се допусне, че в някои случаи по-голямата интензивност (превишена
спрямо нормите на ОУП) води до концентрация на повече хора и функции, с което допринася
за жизнеността, но това много трудно може да бъде оценено. За кварталите с висока оценка
е характерно, че при тях няма комплекси от затворен тип.
Регулационни квартали със средна оценка – те са дисперсно разположени с известни
концентрации в средните и южните части на ГЕ1 и ГЕ3, като включва и зоопарка.
Комбинациите от критерии, които подобряват или ограничават жизнеността може да бъде
разнообразна. Има квартали със средна оценка, които имат концентрация на икономически
и/или обслужващи обекти, но непълна улична мрежа, други които отговарят на тези
критерии, но са далеч от спирки на МОТ и градски паркове и т.н.
Регулационни квартали с лоша оценка – включва предимно тези, които са с по-ниски нива на
изграденост и съответно имат дефицити в основни елементи като функции, изградена
улична мрежа, отдалечени са от обекти на общественото обслужване, МОТ, зелената
система и т.н. Такива квартали има в южните части на ГЕ1, северните южни части на ГЕ2,
южните и западните части на ГЕ3.

Схема 45: Обобщена оценка по тематична област „Жизнена среда“
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Ползватели на територията –в резултат на преобладаващата функция „обитаване“ за поголяма част територията, доминиращата част от ползвателите са живущите в
територията. Това е предпоставка за закономерности в поведението и респективно
активността в публичното пространство в определени моменти на деня, седмицата и
годината – напр. сутрешни и вечерни пикове на движение в делнични дни, напускане на
територията през деня и връщане вечерта, излизане с цел отдих през почивните дни и т.н.
Актуалните условия, провокирани от епидемиологичната обстановка и съпътстващите
мерки от март 2020 г. насам са предпоставка за известни промени в поведението в
резултат най-вече на работа и учене от вкъщи. Друг динамичен фактор, който влияе върху
броя и вида активни ползватели и тяхното поведение е строителният процес, който
доминира в определени части на територията за определени времеви интервали (месеци,
години). Към момента на изследването местата с концентрация на активни строителни
обекти са северните части на ГЕ1 около бул. „Филип Кутев“ и южните на ГЕ 3. При местата
с концентрация на икономически дейности и обекти на общественото обслужване се
наблюдава относително смесване на функциите и съответно на съотношенията между
живущи, работещи и посетители, което влияе върху динамиката в ползването на средата.
Такива места по-ясно се открояват по протежение на булевардите „Черни връх“ и
„Симеоновско шосе“.
Публични пространства и човешка дейност – силно ограничен брой на публичните
пространства, които имат потенциала да задържат посетители. Такива са отделни
обособени детски площадки (предимно в кв. Витоша), както и места около магазини и
заведения. Животът в публичното пространство като цяло за територията може да бъде
оценен като беден. Дефицитите сред ползвателите се компенсират чрез използване на
вътрешното дворно пространство (в т.ч. и на комплексите от затворен тип) и/или чрез
посещение на места извън разглежданата територия. Тези характеристики могат да бъдат
отнесени и към условията за спорт и за културни дейности в територията.
Наличие на транзитен автомобилен трафик – той е характерен за ограждащите
територията улици от първостепенната мрежа. Единственият добре обособен вътрешен
транзитен трафик е този от бул. „Филип Кутев“ през кв. Витоша за бул. „Симеоновско
шосе“, който генерира несвойствено за жилищната среда натоварване, което води до
негативни последствия като задръствания, влошаване качеството на въздуха и
акустичната среда, рискове от пътно-транспортни инциденти и др.
Разпределение на придвижващите се по видове транспорт – резултатите от изследванията
категорично показват силната доминация на моторизирания трафик в уличната мрежа. Това
се отнася не само за транзитното направление, но и за значително по-слабо натоварените
улици с местен трафик. Известно изключение от наблюдаваните места е ул. „Флора Кънева“
в почивен ден, която се използва за разходки.
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6. Оценка на тематична област „Здравословна среда“

разделителна способност и атрибутивна информация, общинска база данни и
теренни изследвания на състоянието на уличното осветление

Оценката на тематична област „Здравословна среда“ включва оценка на конкретни
критерии, на база количествени и качествени показатели, които позволяват сравнение на
постигнатото качеството измежду отделните регулационни квартали в обхвата на
разглежданата територия.



Магнитни лъчения – оценени са условно на средно ниво, въз основа на предходни
измервания и достъпни данни за мрежата от предходното поколение, както и
допълнителен преглед на покритието и ефектите от мрежата от последно
поколение

Оценката на физическата среда по отношение на тематична област „Здравословна среда“ е
съвкупност от оценки на следните критерии:



Санитарно-хигиенни условия на средата - оценени са отстоянията от индустриални
замърсители, концентрацията на обществени обекти, които представляват
епидемиологичен риск, както и състоянието на настилките, като за първите два
показателя са използвани налични регистри, при първия е направена справка от
моделиране на въздушните емисии от индустриалните обекти в общината, а при
втория са направени допускания за коефициенти на предаване на зарази, според
особеностите на обществените обекти, а при третия показател са използвани
данни от теренни проучвания



Управление на отпадъците и поддържане на чистотата – оценени са показателите
открита почва, кал и прах, също разпилени отпадъци и сметища, както и достъп до
контейнери за битови и за разделно събиране на отпадъци, като при първия
показател е използвана комбинация от сателитни изображения и пространствени
анализи, при втория резултати от теренни проучвания, а при третия бази данни,
теренни проучвания и пространствени анализи.

Свързани с компонентите на средата




Качество на атмосферния въздух - оценена е концентрация на фини прахови частици
(ФПЧ10, ФПЧ2.5) и азотен диоксид (NO2) в µg/m3, като са използвани националните (на
ЕС) и световните средногодишни норми, за да се определят нивата на оценка въз
основа на мета анализ на измерени и моделирани стойности, както и експертна
оценка за местата, където няма адекватно покритие на измерванията и моделните
стойности подценяват стръмния градиент на замърсяването около главните
пътища и булеварди
Микроклимат – оценено е наличието на топлинни острови, засенчване, влажност,
морфологични завихряния и/или условия за проветряване, като са използвани налични
кадастрални, сателитни и други данни и публикувани изследвания, както и експертен
анализ и оценка при морфологичните особености под формата на проследяване
наличието на високи сгради и преобладаващо свързано застрояване при част от
кварталите



Състояние на водите – оценено е качеството на питейните води въз основа на
допускания от мониторинг в съседни квартали, които се захранват от същите
основни проводи и съоръжения



Състояние на почвите – оценена е степента на запечатване на почви и повърхности,
благодарение на налични свободни продукти от наблюдението на Земята



Състояние на ландшафта – оценени са показатели като активираща среда (ландшафт
провокиращ физическа активност (пешеходно и велосипедно движение и спорт и
отдих на открито), проследен чрез комбинираната оценка на близостта до зелени
площи и открити публични пространства, както и свързаност в мрежите за
немоторизирано движение), показателят растителен индекс (ландшафт провокиращ
сетивен контакт с живата природа, проследен с помощта на анализ на сателитни
изображения), показателят видимост на небето (ландшафт провокиращ контакт с
естествени природни явления, анализиран чрез специализирана добавка използваща
дигитален растерен модел на повърхностите), както и показателя улична дървесна
растителност (наличие и фито-санитарна оценка, която в преобладаващия случай е
задоволителна, но наличието на улична зеленина силно варира в територията и
според степента на изграденост на уличната мрежа)

Свързани с факторите в средата


Шумово натоварване – оценени са нивата на шума през деня и през нощта, след което
е направено обобщение на основата на актулизираната карта на шума за Столична
община



Светлинно замърсяване – то е общо оценено като концентрация на светлинни
източници въз основа на комбинация от достъпни глобални изследвания с подходяща

Методика на оценката
В случая на здравословната среда тежестите са продиктувани от оценката на рисковете
фактори за здравето за България (IHME, 2019), произтичащи от средата, както и някои
поведенчески такива, които са тясно обвързани с възможностите, които градската среда
предоставя или отнема. Тежестите са допълнително коригирани според специфики за
големите градове и София в частност. Методиката е експериментална и не претендира за
прецизност и изчерпателност, но прави опит за конструиране на такава комплексна оценка
с налични и допълнително събрани и анализирани данни. Открояват се празнини, както по
отношение на здравните данни, така и във връзка с данни за някои от показателите, които
подлежат на допълнителни измервания и специфичен мониторинг (напр. светлинното
замърсяване и магнитните лъчения, особено след въвеждането на новото поколение
комуникационни мрежи от мобилните оператори), по-качествено моделиране (напр. при
качеството на въздуха с по-висока разделителна способност и отчитане на горещите
точки около транспортните артерии) и други. Половината от тежестта се пада на
въздушното замърсяване, което според изследването за глобалната тежест на
заболяванията, както и други световни и европейски изследвания, се явява най-ключовата
причина за заболеваемост и смъртност, особено в големите градове. Все още не са правени
достатъчно задълбочени епидемиологични изследвания за България и София от гледна точка
на този рисков фактор и може да се твърди, че той има още по-голяма тежест от
приписваната му към момента, особено в комбинация с нездравословните навици, начин на
живот и жилищна и трудова среда. Групите показатели свързани със състоянието на
ландшафта, шумовото натоварване, санитарно-хигиенните условия, микроклимата и
управлението на отпадъците, включващо и поддържането на чистота са почти равномерни
като тежести и заедно с качеството на въздуха представляват почти пълното
разпределение на тежестите. В случая състоянието на водите и почвите има ограничен
ефект и съответно са с минимална тежест, заедно със светлинното замърсяване и
магнитните лъчения. За последните са нужни допълнителни изследвания за преценка на
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ролята им в съвременни заболявания при определени
телекомуникационните мрежи от последно поколение.

нива

на

облъчване

от

Резултати
Обобщената оценка при здравословната среда на ниво регулационен квартал в
тристепенната скала (лоша-средна-добра) е илюстрирана на схема 44. Видно е, че най-добра
оценка имат все още незастроени части в и покрай зеления клин. Самият зелен клин
предоставя и се очаква да го прави и в бъдеще, ключови регулиращи екосистемни услуги
свързани с поемането на част от въздушното замърсяване в активния вегетационен
период, а отчасти и извън него с ролята, която естествените почви в добро състояние
имат за задържането на замърсители. Тази вътрешна територия е относително тиха и се
очаква да запази този свой благоприятен характер за съседните предимно жилищни
територии. Освен това зеленият клин и все още незастроените или уплътнени и
запечатани територии около него имат голямо значение за ограничаване на топлинния
остров и екстремните температурни амплитуди в района като подсигуряват
проветряване не само на района, но и провеждащ донякъде безпрепятствено потоците на
планинско-долинния вятър от Витоша, който охлажда и пречиства въздуха и в покомпактната централна градска част на София. Не на последно място като бъдещо значение
за здравето на обитателите на района е и очакваната реализация на зеления клин в посока
по-добра достъпност и активно ползване, което за момента има ограничен благотворен
ефект върху малцината, които се престрашават да ползват средата, предвидена за широко
обществено ползване, но все още неотчуждена, за спортни и рекреационни дейности. В
бъдеще, добавеното натоварване на средата ще намали ефекта от регулиращите
екосистемни услуги, но ще се увеличи ролята на културните такива, ако на територията
бъде гарантирано бъдеще като паркова и една от ключовите връзки в зелената система на
столичния град.

здравословна среда. Системното приповтаряне на погрешни избори в това отношение,
породени от апетита свързан с интензивната употреба на градската земя,
безпрепятственото прокарване на интензивен трафик, който бива улавян от поредица от
свързани с личния автомобил начини на обслужване, както и разточеното във времето
изграждане и благоустрояване на средата, са довели и ще продължават да водят до здравни
последствия, които от икономическа, социална и екологична гледна точка са неоправдани, но
подкрепят едни по-лесни и популярни решения, работещи в дългосрочен план за малцина.

Средната оценка е за изцяло или частично усвоени като територия и развити като предимно
жилищни квартали, намиращи се навътре спрямо околните главни пътища и булеварди,
както и в контакт със зеления клин. Те са относително добре предпазени от
неблагоприятните ефекти на въздушното и шумово замърсяване. Показателите на
застрояване са малко по-ниски и от това следват множество класически предимства на
достъп до естествена дневна светлина и по-ограничено влияние на изкуствена нощна
такава, все още наличен контакт със зеленина, който в близко бъдеще може да бъде
ограничен от ново строителство и уплътняване на територията. При част от
територията, заради ниско ниво на благоустройство, течащ строителен процес на
отделни площадки, поведение свързано с по-необезпокояваните възможности за изхвърляне
на битови и строителни отпадъци са част от санитарно-хигиенните и свързани с
чистотата фактори за средната оценка на част от кварталите.
Лошата оценка е тясно обвързана с разположение покрай натоварените главни пътища и
булеварди. Освен рисковия фактор замърсяване на въздуха и шума, в тези територии са
допустими по-високи показатели – съответно плътности и интензивност за сметка на
естествена светлина и зеленина, което повлиява и на микроклимата и на други фактори
свързани освен с физиологичното, също и с психологическото състояние на обитателите и
ползвателите на тези територии. В част от кварталите в близост до основните
кръстовища има допълнително светлинно замърсяване. В тези и други квартали, където са
концентрирани обществени обекти има и повишен епидемиологичен риск, не само от корона
вирус, но и всякакви други заразни заболявания.

Схема 46: Обобщена оценка по тематична област „Здравословна среда“

Общият градоустройствен модел на развитие, определено от йерархията на уличната
мрежа към днешния момент довежда до добре известни, класически проблеми на града откъм
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7. Оценка на тематична област „Характерна среда“
Характерна среда е тематична област, която има за цел да покаже всички онези найотличителни характеристики на средата в градоустройствените единици „кв. Кръстова
вада-изток“, „кв. Витоша-Лозенец“, „м. Зоопарк“ и „Парк - Борисова градина - разширение
Кръстова вада“, които допринасят за създаване на актуална представа за образа на
кварталите и живота в него. Съгласно използваната методология, анализът в тази област
обхваща два тематични фокуса - “Облик и излъчване” и “Ценност и съхранение”.
Основната теза в първия тематичен фокус е свързана с морфологичната структура на
изградената и неизградена среда, разгледана като първоизточник на всички водещи
характеристики, които формират идентичността и облика на квартала. В рамките на това
направление са разгледани теми като “Квартална структура и структура на уличната
мрежа”, “Степен на изграденост на средата”, “Начин и характер на застрояването”,
“Съотношение между височина на сгради и пространството между тях”, “Визуални връзки”
и “Въздействие на средата”. Включени са и резултатите от проведена анкета с жителите
на кварталите, които показват отношението на обитателите по темите, включени в тази
тематичната област.
Вторият тематичен фокус “Ценност и съхранение” включва резултатите от проведена
анкета с жителите на кварталите, като са търсени важните за тях аспекти на средата и
междуличностното взаимодействие.

Фиг. 2:

Образи и обобщени оценки на кварталите от гражданите на ГЕ кв. Кръстова вада-изток“ и
ГЕ „кв. Витоша-Лозенец“

За жалост, по-голяма част от мненията се обединяват около негативните оценки. Това личи
и от отговорите на въпроса за степента на удовлетвореност от характера и облика на
квартала (Таблица 1). Естетическите качества на квартала се оценяват като
удовлетворяващи само 11% от анкетираните, а репутацията му едва от 10.5%. Най-малко
удовлетворяващи са възможността за бърза ориентация (ниска степен на
удовлетвореност у 72% от респондентите ) и наличието на изкуство в градската среда (у
90% от респондентите).

Методика на оценката
В първия тематичен фокус всички разгледани характеристики са илюстрирани със снимков
материал, направен по време на теренните проучвания. Представените образи са
подкрепени и със споделените мнения по тези въпроси в анкетата.
Вторият тематичен фокус се базира на обработени 250 анкети, събрани чрез публикуване в
страниците на инициативните групи в социалните мрежи на кварталите Витоша-Лозенец
и Кръстова вада – Изток. Екипът на СУБ, разработващ доклада, благодари на всички
попълнили анкетата за отделеното време и на администраторите на групите, че направиха
събирането им възможно. Истински непреходни ценности, изразяващи се в защита на
активна гражданска позиция, взаимопомощ, критично мислене, могат да бъдат наблюдавани
през публикациите в страниците на двете групи.
Резултати
Фокус “Облик и излъчване”
Най-общо оценките на кварталите в обхвата на разработката могат да бъдат групирани в
четири групи (Фигура 1):


Изцяло позитивни;



Изцяло негативни;



Контрастни;



Позитивно носталгични.

Неотговори
ли

Лоша

Задоволителна

Добра

Общо

Удовлетвореност от
естетическите качества на
квартала

бр.

2

125

100

29

256

%

0.78%

48.83%

39.06%

11.33%

100

Удовлетвореност от
присъствието на изкуството в
квартала

бр.

5

232

17

2

256

%

1.95%

90.63%

6.64%

0.78%

100.0

Удовлетвореност от
възможността за бърза
ориентация в квартала

бр.

5

185

59

7

256

%

1.95%

72.27%

23.05%

2.73%

100.0

бр.

4

91

134

27

256

%

1.56%

35.55%

52.34%

10.55%

100.0

Удовлетвореност от
репутацията на квартала

Таблица 1:

Степен на удовлетвореност от характера и облика на квартала

Думите, с които обитателите асоциират ГЕ „кв. Витоша-Лозенец“ и „кв. Кръстова вадаизток“, също подсказват негативен образ, който се дължи на разочарование поради
нереализирани очаквания, на развитие в нежелана посока, на усилващ се контраст между
минало, настоящо и бъдеще.
Във фокуса на позитивните асоциации са оценките „перспективен и модерен“ (13%[1] от
респондентите) и „приятно място за живеене, красив и тих“ (5.5%). Респондентите
харесват гледката, близостта до Витоша (5%) и архитектурата (5%). Добрата локация
(11%) е друга част от позитивните асоциации (Таблица 2).
Най-честите негативни асоциации са свързани със замърсяванията, неприятните миризми
(42%) и с общата неблагоустроеност (53%) и липсата на основни обекти на публични услуги
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(20%). Друга група респонденти адресират квартала с категориите „презастроен и без
зеленина“ (36.4%) и „недостъпен“ (8%)
Отговори

брой

Дял на отговорите
спрямо всички асоциации

Дял на асоциациите
спрямо
отговорилите

Думите за описание на квартала са "беше
спокойно"

6

1.4%

3.3%

Думите за описание на квартала са
"хубава гледка, близост до Витоша"

9

2.0%

4.9%

Думите за описание на квартала са
"квартал с активни и млади граждани"

3

0.7%

1.6%

Думите за описание на квартала са
"перспективен и модерен"

24

5.4%

13.2%

Думите за описание на квартала са
"място приятно за живеене, красив и
тих"

10

2.3%

5.5%

Думите за описание на квартала са
"добра локация"

20

4.5%

11.0%

Думите за описание на квартала са
"добра архитектура"

9

2.0%

4.9%

Думата за описание на квартала е
"неблагоустроен - без улици и тротоари,
без инфраструктура"

97

21.9%

53.3%

Думите за описание на квартала са
"презастроен и без зеленина"

63

14.3%

34.6%

Думите за описание на квартала са
"дефицит на публични услуги"

36

8.1%

19.8%

Думите за описание на квартала са "лошо
планиран и/или лошо управляван"

61

13.8%

33.5%

Думите за описание на квартала са
"строежи"

7

1.6%

3.8%

Думите за описание на квартала са
"недостъпен"

15

3.4%

8.2%

Думите за описание на квартала са
"несигурен/опасен"

6

1.4%

3.3%

Думите за описание на квартала са
"мръсен, с лоша миризма"

76

17.2%

Общо

442

100.0%

Таблица 2:

От анализите и оценките направени до тук се налага изводът, че всеки квартал има своите
специфики, които го правят характерен. Тревожен знак е когато оценките на тези
специфики имат негативни конотации, но е и възможност започнатият разговор да бъде
доведен до конкретни положителни резултати в посока решаване на идентифицираните
проблеми. Разбирането за споделената отговорност на граждани, обитатели, ползватели,
бизнес, публични партньори, в този процес би помогнало за неговото интензифициране и
откриването на верните решения.
Фокус “Ценност и съхранение”
За разлика от градските структури, в които има историческо напластяване и ценностите
са свързани с експониране, охраната и социализирането на културния образ и разказ, то в
развиващите се части на града, каквито са ГЕ „кв. Витоша – Лозенец“ и ГЕ „кв. Кръстова вада
– изток“, ценностите са обърнати към отвоюването на базисните инфраструктура,
обекти и среди. Предвид състоянието на средата, желанието за изградени улици с
прилежащи тротоари, осветление, облагородени площадки за игра и спорт, градски градини
и паркове, публични образователни и здравни обекти не е изненада. Сред респондентите има
и хора, които оценяват разглежданите квартали в близкото или по-далечно минало с повисока оценка отколкото сега. Изтъква се, че набиращото скорост презастрояване,
унищожава потенциала на кварталите и ограничава развитието на публични услуги. Можем
да направим извод, че образът, който трябва да се охрани включва по-малко интензивно
застрояване и много зелени площи. Мечтаният образ се надгражда с места за социално
взаимодействие, безпрепятствена достъпност през територията и до публично услуги и
високо качество на компонентите и факторите на околната среда.
Тук очакването, за решаването на проблемите, в които се коренят причините за недъзите
и липсите в средата, среща други предизвикателства. Бавните темпове и/или отказът от
постъпки или обективна невъзможност от действия в тази посока, водят до недоверие в
местната власт и засилват значението на гражданската активност[2]. Закономерно, над
26% от респондентите, отговорили на въпроса за ролята си в социалния живот, сочат че са
активни в даване на обратна връзка по наболели квартални проблеми и се включват в диалог
с местните власти и представители на общностите в опит да намерят съвместни
решения. А 28% са хората, които са активни във виртуалното пространство и социалните
мрежи и определят себе си като основатели или активисти в дейността на инициативните
комитети. Други 19% определят себе си като хора, ангажирани с действия за подобряване
на средата. Същият дял са и общуващите със съседите (Таблица 3).
Отговори

Не участвам в социалния живот

брой
21

%
15.1%

Относителен
дял на
отворилите
19.3%

Отказах се да участвам в социалния живот

6

4.3%

5.5%

41.8%

Участва чрез общуване в интернет

31

22.3%

28.4%

Участва чрез действия за подобрения в средата

21

15.1%

19.3%

242.9%

Участва чрез общуване по съседски

21

15.1%

19.3%

28

20.1%

25.7%

11

7.9%

10.1%

139

100.0%

127.5%

Думи описващи квартала

За позитивни нагласи към кварталите съдим от отговорите на въпроса за причините на
обитателите да се идентифицират с квартала. Показателен е делът на отговорилите, за
които човекът е в основата на такова желание: 27% сочат хората най-общо, за други 13%
имат значение привързаността и навиците на обитателите, както и завидната им
активност (3%).

Участва чрез действия за подобряване на управленската
среда
Участва, споделяйки общи интереси
Общо

Таблица 3:

Роля в социалния живот

153

Безспорно, активността на гражданите е сред големите потенциали на разглежданите
градоустройствени единици и ценност, която следва да се охранява и схваща като
потенциал за качествени промени.
Относителните дялове изразяват отношението между респондентите, посочили съответната
асоциация отнесени към респондентите, дали поне един отговор. Общият относителен дял в
четвъртата колона на Таблица 2 надхвърля 100% защото някои от респондентите са дали повече от
един отговор.
[1]

Тук трябва да се отбележат ограничените функции и възможности на районните кметове. Въпреки
това кметът на район Лозенец демонстрира ангажираност със състоянието на средата (въвлича
района в участие в проект GATE, инициира възлагането на настоящия анализ) и откритост в диалога
с гражданите (проведени публични дискусии по подобни и други проблеми).
[2]

Запазено минало

Трансформации
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Къде са хората…?
Несъвместими функции

155

Мечтите се сбъдват

Неоценени потенциали

156

(НЕ)Социални места

Контрасти
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8. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ
Фактори
Изводи от
анализа и
оценката

Насоки

Политически

Икономически

Социални

Технологични

Липса на ефективни градски
политики ориентирани към
здравословната среда,
включително въздуха като
определящ за здравето
компонент и транспорта
като основен източник
влошаващ състоянието на
средата, включително и
откъм някои от факторите
на средата

Максималната печалба извличана от
градската земя предвидена за
развитие като урбанизирана
територия се постига чрез
устройствени показатели, които
значително ограничават
предлагането на регулиращи и
културни екосистемни услуги, което
е съпътствано от минимално
облагане на частното развитие,
строителството и ползването на
недвижимостите, което
възпрепятства отчуждаването и
осъществяването на общи блага
като зеления клин, провеждането и
поддържането на чисти улици и
обществени пространства

Липсва защита на здравето на
част от обитателите, трайно
изложени на наднормени нива на
замърсяване на въздуха покрай
булевардите и заедно с това на
шумово и светлинно замърсяване,
при минимални разстояния между
фасадите и уличното платно

Незавършеният технологичен
процес по урбанизация, застрояване
и благоустройство на част от
кварталите влошава екологичната
и санитарно-хигиенна обстановка в
съседни квартали, както заради
запрашаване и шум, така и поради
използването на замърсяващи
тежкотоварни автомобили, които
не отговарят на стандартите

Външните въздействия към
територията, както и навлизането в
нея под формата на смесено и жилищно
застрояване и насищане с нови
обитатели и дейности, постепенно
превръща този вътрешно градски
резерв от територия с отлични
качества в такава с влошаващи се
показатели в повечето направления,
както поради наследените
устройствени режими, така и поради
експлоатативното поведение на
повечето участници в процеса на
развитие, които се възползват от
нормативни празнини и липса на
стремеж за следване на най-добри
практики.

Правилата и нормативите свързани
с устройство и застрояване са
твърде завишени, твърде
стимулиращи индивидуалните
моторизирани начини на
придвижване при транспорта,
твърде свободни за прилагане при
въздуха и шума и като цяло слабо
контролирани, което води до общо
неблагоприятни кумулативни
ефекти върху здравето, част от
които ще бъдат усетени в бъдеще,
включително и в случаите на
развиващите се през последните
две десетилетия квартали, в т.ч,
Кръстова вада и Витоша

Поставяне на политиката за
превенция на здравето и
връзката му със
здравословната среда високо
в дневния ред на национално и
местно ниво с различен фокус
върху развиващите се (в
случая), развити и неразвити
квартали, както и при
насочване на изборите на
начини на придвижване и
отопление, както и

Уравновесяване на устройствените
показатели, стойността на
строителните разрешения и нивото
на благоустройство, с крайна цел
повече достъп до дневна светлина,
зеленина и възможности за
немоторизирани начини на
придвижване, спорт и отдих.
Жилищна политика насочена, както
към възстановяването на изхабен,
застаряващ и енергийно
неефективен жилищен сграден фонд в

Въвеждането на комбинирани
съоръжения за защита от
вредното влияние на шума и
въздуха чрез т.нар. решения
вдъхновени от природата при
ограничено пространство,
включително вертикални форми
на озеленяване покрай бордюри и
към фасади, както и контрол и
ограничаване на скоростта на
движение, както и транзитно
движение на тежкотоварни

Преосмисляне на организацията на
земно-изкопните работи,
временната поддръжка на
пътищата за достъп до
строителните обекти
посредством стабилизирани и
подходящо отводнявани настилки,
както и цялостно преразглеждане на
вертикалната планировка и
оттичането на повърхностните
води, особено при интензивни
валежи, заедно с недопускане на

Внимателното осъществяване на
строителния процес чрез реални мерки
за безопасност и здраве, наваксващото
и своевременно благоустройство и
озеленяване на средата, опазването на
зеленината, управлението на
повърхностния воден отток,
обезпечаването и съблюдаването на
чистотата и сметосъбирането чрез
по-адекватно разположение и вид на
съдовете ще спомогне за общо
подобряване на хигиената и смекчаване

Изменения в ЗУТи ЗУЗСО, както и
свързаната подзаконова нормативна
уредба по отношение на
устройствените показатели са
особено нужни, за да се осигури
европейски съвременен характер на
София и нейните квартали, преди
категорично да се премине към
нехигиеничните азиатски аналози,
където прекомерна компактност и
мръсен въздух вървят ръка за ръка,
заедно и с други санитарни

Липсват условия за пълноценен
живот в обхвата на
територията, които да
отговарят на важни ежедневни и
ежеседмични потребности,
свързани с образование, култура,
спорт, отдих, потребление на
стоки и услуги и др.

Средови

Нормативни
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контролът върху тях в общо
благоприятна посока за
здравето

други райони на града, би намалило
прегряването на пазара в този район,
което води до бързане и компромиси с
качеството на средата, формите и
параметрите на застрояване, които
от своя страна влияят на цената на
недвижимостите в дългосрочен план

автомобили в такива участъци, в
които е допуснато застрояване и
обитаване в близост до
натоварени градски артерии като
бул. Черни връх и бул. Симеоновско
шосе, бъдещото разширение на
бул. Филип Кутев, както и
Околовръстният път
Прилагане на механизми за
функционално обогатяване на
територията с осигуряване на
публични блага в условия на
преобладаваща частна
собственост, което да подобри
условията за живот.

замърсяващи тежкотоварни
автомобили от най-ниските
стандарти би спомогнало за
намаляване на допълнителните
отрицателни въздействия

на неблагоприятните ефекти от
продължаващия процес на урбанизация и
реализиране на вече издадени
строителни разрешения.
Общоградското прилагане на успешни
здравни и екологични политики,
икономически социални механизми, найдобри налични и иновативни технологии
ще облекчи средата от външните
въздействия по нейния периметър, но и
навътре.

неблагоразумия. Изменения в ЗЧАВ и
ЗЗШОС, както и техните
подзаконови актове, които да
задължат големите градове да
въведат комбинация от работещи
зони с ниски емисии и да изискват
своевременен и ефективен контрол
са нужни и за случая
Осъзнаване значението на
подзаконови нормативни актове
върху осигуряването на достъпна и
безопасна градска среда и тяхното
целенасочено прилагане чрез
максимално възползване от набора
мерки, който предлагат (наредби за
транспортно-комуникационните
системи, достъпна градска среда,
ограничаване на скоростта и др.)
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