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1. Природни условия и ресурси

Ослънчаване
Сумарната слънчева радиация, постъпваща върху хоризонтална повърхност е 1350kv/m³.
Средногодишно има 186 слънчеви дни.

Релеф
Изследваната територия се намира в южната част на Софийското поле, в подножието на
планината Витоша. Теренът е с леко северно изложение, с надморски височини между 583 и
670 метра и среден наклон около 3% (Схема 1).

Води
През територията преминават 2 реки, притоци на Слатинска река, които текат в посока
североизток и с течение на времето са образували наносни конуси. Качеството на
повърхностните води е компрометирано поради липсата на адекватна канализационна
система в жилищните райони на юг. Река Драгалевска е със съществуваща земна корекция на
речното корито. Водните течения имат умереноконтинентален режим с пролетно
пълноводие (февруари-юни) от снеготопенето и дъждовете и продължително лятно-есенно
маловодие (юли-ноември).

Климат
Климатът в град София е умерено континентален с валежен максимум през май и юни и
минимум през януари и февруари. Снежна покривка се образува спорадично за кратки периоди
през зимните месеци. Надморската Височина е с около 100 метра повече от тази в
компактната градска част, което е причината за температури с около 0, 5 до 1 Cº по-ниски
от средната за града и съответно малко по - големи количества валежи. Влияние на
температурата оказва и явлението топлинен остров, което също е по-слабо изразено от
това в компактния град, поради наличието на все още незастроени терени по средата на
територията.

Биоразнообразие и екосистемни услуги
Общо 244 вида животни и растения със статут на опазване са идентифицирани като
потенциално налични в територията.
Видът естествено местообитание, което е от голямо значение за опазване е това на
„Алувиалните гори с черна елша и планински ясен“ (91E0). Растенията с консервационен
статус са 15, сред които Планинският ясен (Fraxinus excelsior), който е в категорията „близо
до заплаха“ според Международния съюз за защита на природата. Освен него може да бъдат
споменати Бялата въра (Salix alba), Черната елша (Alnus glutinosa), Лечебната динка
(Sanguisorba officinalis) и Ливадната лисича опашка (Alopecurus pratensis).
При животните разпределението включва 16 бозайници (предимно прилепи), 94 птици (вкл.
Малкият ястреб, Градинските коприварчета, червеноопашки и присмехулници, Беловратата
и червеногушата мухоловка, Сивата сврачка, Черният кълвач, Соколът орко, Елшовата
скатия, Беловеждият дрозд и др.), 5 земноводни и влечуги, 114 безгръбначни (вкл. Еленовия
рогач (Lucanus cervus) и Червената горска мравка (Formica rufa).
Разглежданата територия разполага с богатство от естествени екосистеми, в
контекста на градските екосистеми и екосистемни услуги, осигуряват важните за човека
кислород, чиста питейна вода, защита от наводнения и др. Съществуващите зелени площи
в ГЕ2 между кв. „Кръстова вада-изток“ и „Витоша-Лозенец“ и реките, със своето
разнообразие от животински и растителни видове, почвена покривка, форми на релефа и
съществуващи водни обекти са основните елементи, участващи в състава на
биоразнообразието. Зелените площи с естествена растителност допринасят за
намаляване на влиянието на топлинните острови в квартала, резултат от запечатване на
почви, обезлесяване и липса на мерки, в посока възстановяване на растителната покривка. С
интензифицирането на строителите дейности в ГЕ1 и ГЕ3, свободните терени намаляват,
като наличните естествени местообитания са изложени на опасност от разрушаване и/или
изчезване.
Застрашено е биоразнообразието в имотите, в съседство със строежи и тези, в които се
извършва паркиране директно върху почвената покривка.
За кварталите по градоустройствени единици според ОУП са предвидени следните
устройствени зони и техните % от общата площ на всяка ГЕ:





Фиг 1:

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ – зона Тзв (Терени за озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути) - (0.11 ха, 0.2%;
ГЕ2 „Парк - Борисова градина - разш. Кръстова вада“ – зона Тзв (2.46 ха, 2.2%) и зона Зп
(зона на паркове и градини) – 66.58 ха, 60.9%;
ГЕ3 „Витоша-Лозенец“ - зона Тзв – 1.9 ха, 1.1%;
ГЕ4 „Зоопарк“ - зона Тзв – 0.44 ха, 1.4%, зона Зп– 1.23 ха, 3.8% и зона Тзсп (Терени за
специални зелени площи) - 24.21 ха, 75.3%;

Климатични характеристики за южната част на квартал Лозенец-София
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Въздушни течения
Посоките на въздушните течения по честота на проявяване са – запад, северозапад,
североизток и изток. Близостта до Витоша планина е причина за спорадична поява на
локалния вятър фьон (9-10 пъти годишно), характерен с голямата си скорост (около 10м/с),
спускайки се от студените високи полета на планината към софийското поле. Дните с
вятър под 1м/с , което създава потенциал за натрупване на замърсители във въздуха, са
около 1/3 от годината. Характерни за студените зимни месеци са температурните
инверсии, когато студен въздух остава „запушен“ в котловината и не се примесва с другите
въздушни слоеве в продължение на дни, което води до превишаване на допустимите
концентрации от въздушни замърсители, ниски температури и липса на слънчево греене.

Почви
Първичните почви в разглежданата територия са делувиални и делувиално-ливадни
(Картография, 1993). Част от тяхната структура е запазена в неусвоените територии
покрай зеления клин и на други по-малки като площ места. Техногенните почви постепенно
ги изместват (Коперник, 2021). На територията на квартала най-разпространени са
канелените горски почви и запечатаните почви. Запечатаните почви са резултат от
процесите на урбанизация. Съгласно легалното определение в § 1, т.5 на Допълнителните
разпоредби в Закона за опазване на почвите, "запечатване на почвите" е трайно покриване
на почвените повърхности с непропусклив материал поради застрояване и/или изграждане
на инфраструктура. В параграф 18 на същия закон, запечатаните почви се класифицират
като увредени. Делът на незапечатаните почви към 2019 г. e около 30.5% от общата площ
на територията (Схема 2).

Схема 1:

Релеф
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Схема 2:

Застроени територии
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висок темп на растеж на постоянно население от тези на града и общината (Фигура 2).
Последните два се припокриват почти напълно.

2. Демографска картина
Изменението на ОУП на Столична община, изработено между 2007-2009 г., отчита
динамични демографски процеси само за краткия период от 2001 до 2006 г. Там се сочи, че
населението на град София нараства с бързи темпове и достига към 2006 г. прогнозното
население на ОУП 2003 за 2020 година. Отчитат се териториалните дисбаланси свързани
със силна концентрация на населението в столичния град (над 93%), за сметка на другите
населени места в общината. Базирайки се на данни от НСИ, анализът показва, че населението
на Столична община към 12.31.2006 г. наброява 1 237 891 души, а град София достига до 1 154
000 души население. Изводът, направен в резултат на анализа на данните, гласи „Столицата
се намира в прагово състояние, тъй като инфраструктурата ѝ не е подготвена за
обслужване на такава демографска маса. С изменението на ОУП се предлагат спешни мерки
за преодоляване на това състояние“.
Основните очаквания по отношение демографските процеси са свързани и с предвижданото
ускорено икономическо развитие. Допуска се, че:




голяма част от временно обитаващото население ще се засели постоянно в
Столична община;
поне половината от населението, което има постоянен адрес в Столична община, но
не живее в нея (по-голямата част от него работи в чужбина), ще се завърне;
голям брой чужденци закупуват жилища в София.

Обновените прогнози до 2030 година, заложени в изменението на ОУП 2009 година сочат
три сценария на демографско развитие (Таблица 1). Всеки от тях предвижда увеличаване на
населението в Столична община, като се разчита на механичния прираст както в
количествена, така и в качествена насока. В анализа се отправя препоръка за спешни мерки
в регионалната политика, които да не допуснат реализирането на третия сценарий.
Реализирането му ще има сериозни негативни последици за страната и ще доведе и до големи
предизвикателства в Столична община и в частност град София.
Общо постоянно население (до 2030 г.)
Абсолютен прираст (2006 – 2030)
Общ механичен прираст (2006 – 2030)

Таблица 1:

Вариант „А”
1 430 000 д.
192 000 д.
284 000 д.

Вариант „Б”
1 485 000 д
247 000 д.
340 000 д.

Вариант „В”
1 625 000 д.
387 000 д.
480 000 д.

Демографски сценарии за развитие на Столична община, ОУП на СО, 2009г.

Поглеждайки към данните от ГРАО към средата на юни 2021 година, постоянно
регистрираното население в Столична община наброява 1 505 052, а в град София 1 363 727
души. Населението с едновременно постоянен и настоящ адрес в Столична община е 1 257
614, а град София е 1 133 298.
Както бе посочено по-горе, има ясно видими дисбаланси в натоварването на ниво Столична
община в посока засилен интерес към град София. Освен това, вече са изведени и доказани
процеси, показващи и засилен интерес към определени структурни части от южната
територия на самия град. За целите на настоящия анализ и на база регистрите на ГРАО, е
направено сравнение на темпа на растеж на постоянното население между Столична
община, град София и район Лозенец. От графиката ясно се вижда, че район Лозенец има по-

1

Постоянното население за 31.12.2011 година е взето като базисно.

Темп на растеж на населението с постоянен адрес
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Фиг 2:
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Град София
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31.12.2020

15.06.2021

район Лозенец

Темп на растеж на населението с постоянен адрес, Източник ГРАО 1

По-детайлен териториален анализа е направен и описан в „Териториално диференцирана
демографска прогноза по градоустройствени единици на Столична община за периода 20302040-2050 година“ (ТДДП ГЕ СО). Там, опирайки се на нарастващото регистриращо се
население, южните градоустройствени единици са сочени като привлекателни за
настаняване. В това число влизат и две от четирите разглеждани градоустройствените
единици – ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“. Тази тенденция се запазва и
към края на 2020 година. Темпът на растеж на постоянното население за двете
градоустройствени единици с предимно жилищни функции значително надвишава и този на
район Лозенец.
При взето за базисно населението към края на 2018 г., темпът на растеж за периода до 2020
г. за кв. „Кръстова вада-изток“ (1 179 души абсолютен брой, 2020) е 1.29, а за кв. „ВитошаЛозенец“ (7 722 души абсолютен брой, 2020) достига до 1.39, докато същият показател за
район „Лозенец“ е 1.04. Населението с настоящ адрес на район Лозенец към 2020 г. наброява
59 871 души, а населението на четирите градоустройствени единици е 9 128, което е 15.2%
от това на района1, докато площта на разглежданите ГЕ е повече от 38% от площта на
района. Разглеждайки гъстотата по ГЕ към края на 2020 година, най-гъсто населена е ГЕ3 кв.
“Витоша – Лозенец” (около 4 500 души на км2), следвана от ГЕ1 „Кръстова вада-изток” (2 000
души на км2), но и двете имат по-ниска гъстота от средната за район Лозенец (около 6 500
души на км2). За стравнение следва да посочечим най-гъсто населениете ГЕ в района - ГЕ кв.
“Хладилника” (над 27 000 души на км2) и ГЕ м. Лозенец част 2 и 3 - юг (над 15 500 души на км2).
Освен бързо нарастващото население, друга характерна особеност на населението в
разглежданите градоустройствени единици, е възрастовата му структура. Значително повисоките дялове на населението под и в трудоспособна възраст в сравнение с тези за
Столична община, говорят за по-ниската възраст на хората, избиращи домовете в
разглежданата територия. Населението на останалите две градоустройствени единици е
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значително по-малко като абсолютна стойност,
характеристика е аналогична на „големите“ (Фигура 3).

въпреки

това

възрастовата

Възрастова структура на населението в разглежданите четирите
градоустройствени единици, 01.02.2011
4000

Възрастова структура на постоянното население към края на 2018 и
2020 година

2000

80%

0

70%
Столична община

в трудоспособна възраст

в надтрудоспособна възраст

60%

кв. Витоша - Лозенец

50%

м. Зоопарк

40%

кв. Кръстова вада - изток

в подтрудоспособна възраст

Фиг 2:
Обща възрастова структура на населението в разглежданите четири
градоустройствени единици, 01.02.2011. Източници: Преброяване на населението и
жилищния фонд, 01.02.2011, НСИ

30%
20%

Парк - Борисова градина - разш.
Кръстова вада

10%
0%
2018

2020

2018

2020

2018

2020

Фиг 1:
Съпоставка между възрастовата структура на постоянното население към края на
2018 и 2020 година за СО и отделните ГЕ, Източници: ГРАО, Паспорти на
Градоустройствените единици, НСИ

Очертаната картина подсказва, че е вероятно да бъдат достигнати стойностите на
демографските прогнози от ТДДП ГЕ СО преди съответните времеви прагове. Още повече,
че поемната способност на жилищния фонд опосредява подобен процес.
При взето за базисно населението към края на 2018 г., темпът на растеж за периода до 2020
г. за кв. „Кръстова вада-изток“ (1179 души абсолютен брой, 2020) е 1.29, а за кв. „ВитошаЛозенец“ (7722 души абсолютен брой, 2020) достига до 1.39, докато същият показател за
район „Лозенец“ е 1.04. Населението с настоящ адрес на район Лозенец към 2020 г.
наброява 59871 души, а населението на четирите градоустройствени единици е 9 128,
което е 15.2% от това на района[1], докато площата на разглежданите ГЕ е повече от 38% от
площта на района. Разглеждайки гъстотата по ГЕ към края на 2020 година, най-гъсто
населена е ГЕ3 кв. Витоша – Лозенец (около 4500 души на км2), следвана от ГЕ1 кв. Кръстова
вада – изток (2000 души на км2), но и двете имат по-ниска гъстота от средната за район
Лозенец (около 6500 души на км2). За стравнение следва да посочечим най-гъсто населениете
ГЕ в района - ГЕ кв. Хладилника (над 27000 души на км2) и ГЕ м. Лозенец част 2 и 3 - юг (над 15500
души на км2).
Въпреки отдалечения момент на последното преброяване, отправеният поглед в тази
посока показва, че населението в район Лозенец наброява 44 679, а населението в
разглежданата територия е малко над 4 850 души2. Относителният дял на населяващите
разглежданата територия спрямо населението на района е около 11% (три процентни
пункта по-ниски от делът на постоянното население към 31.12.2020 г.). Изследването на
възрастовата структура показва, че младеещият характер на населението може да бъде
проследен и към 01.02.2011 година (Фигура 4 и Фигура 5).

Приемаме тази стойност за относителна, предвид метода използван за дисагрегиране на информацията – населението по
административните адреси, получено при локализиране на данните от преброяването

Фиг 3:
Разпределение на населението по възраст в район Лозенец и разглежданата
територия, Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд, 01.02.2011, НСИ

На фона на застаряващото население в страната, заселващото се с бързи темпове младо
население в разглежданата територия е добра новина за София. Но това поставя много
въпроси, които касаят от една страна надеждното улавяне и регистриране на динамиката
в процесите в територията и от друга - своевременно осигуряване на условия за
качествена среда за обитаване, труд и отдих. Двете групи въпроси са силно свързани и
зависими и не се отнасят само за разглежданите четири градоустройствени единици.

2
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3. Функционално-пространствена структура
на територията
Улична мрежа, квартална структура и начин на застрояване
Уличната мрежа има съществено значение за формиране на жилищните квартали. Тяхната
форма и размери в значителна степен предопределят последващите процеси на
формообразуване и застрояване. А те, от своя страна, са решаващи за формирането на
вътрешно-кварталните пространства и провеждането на възможните (пешеходни) връзки
между тях. ОУП СО, 2009 г. и одобрените регулационни планове за общата територия
формират улична мрежа и квартална структура от разнообразни по големина и площ
правоъгълни и трапецовидни квартали (Схема 3). Поради липсата на изградени улици, някои
от тези квартали все още не съществуват. Вътрешните части на градоустройствените
единици „Кръстова вада-изток“ и „Витоша – Лозенец“ са все още свободни от застрояване.
Кварталите се развиват по продължение и навътре от ограждащите булеварди. И в двете
градоустройствени единици ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ и ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ тече
процес на подмяна на съществуващи малки сгради (често жилищни) с едроплощни
многофамилни на 4, 5 и 6 етажа. Към настоящия момент, ГЕ2 „Парк Борисова градина-разш.
Кръстова вада“ и все още неусвоените вътрешни терени на ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и
ГЕ4 „Витоша-Лозенец“, заедно с липсващата улична мрежа, формират празнина, която
затруднява връзките между отделните градоустройствени единици (Схема 4).
Морфологичната структура на ГЕ1 може да бъде определена като разнообразна. Това се
дължи на кварталите с едромащабни структури, между които могат да бъдат забелязани и
по-дребни такива, част от които са съществуващи още от 50-те и 60-те години на
миналия век. Въпреки тенденцията за строителство на многофамилни жилищни сгради,
съществуват и новореализирани такива, с малка площ предимно във вътрешността на
квартала. Като цяло, се забелязва уплътняване в частта около кръстовището на бул. „Черни
връх“ и ул. „Филип Кутев“, което намалява като интензивност в южна посока, по
продължението на бул. „Черни връх“. Тук могат да бъдат забелязани следните видове
застрояване – свободно, свързано (в два и повече имота) и комплексно (групово).
ГЕ3 може условно и по-общо да бъде разделена на две морфологични части. Първата (по
продължение на бул. „Симеоновско шосе“, с граница/делител ул. „Георги Райчев“) се
характеризира с преобладаващо жилищно, малкоетажно строителство от 80-те, 90-те, в
индивидуални имоти, между които се появяват и по-едри сгради. Начините на
застрояването са отново свободно, свързано и комплексно.
На юг от ул. „Георги Райчев“, се наблюдава усвояване на празни терени с по-едри на обем
структури, изградени предимно след 2000 г. Рамката по бул. „Симеоновско шосе“ е уплътнена
от ул. „Йордан Радичков“, на юг до пътния възел от средни по размер обеми на търговскоскладови сгради, част от които са по-нови, а други от преди 90-те. Тук се намират и около
четири жилищни комплекса от затворен тип (Модера, Макси, Буена Виста, Фот Резиденс).
Застрояването отново е представено от всички регламентирани начини, описани по-горе.
За ГЕ2 са характерни дребни жилищни структури, в регулационни квартали с издължена
правоъгълна форма. За тази единица е характерно уплътняването по СОП с едри обеми на
търговски магазини и складове в свободно и свързано застрояване. В частта към ул. „Филип
Кутев“ се наблюдава комплексно застрояване.

ГЕ4 се отличава с малка гъстота на застрояване и специфични форми на сградния фонд, част
от зоологическата градина. Извън него, не се наблюдава уплътняване при застройката.

Характер на съществуващото застрояване
От гледна точка на височината на сградите в разглежданата територия, повече от
половината (60%) са едно- и двуетажни сгради, като те са преобладаващи във всички ГЕ. От
всички сгради на 5, 6 и 7 етажа, най-висок дял имат тези в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.
Процентният дял на сградите според тяхната височина в отделните градоустройствени
единици може да бъде проследен в Таблица 2.
За ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ трудно могат да бъдат ограничени части от квартала, в
които ясно да се наблюдава хомогенност по отношение на етажността на сградите. Макар
и по-слабо изразена, концентрация на сгради средно и високо застрояване може да се каже, че
има в частта заключена между бул. „Черни връх“, ул. „Филип Кутев“, ул. „Борис Руменов“ и ул.
„Асен Йорданов“. Сградите средно и високо застрояване са разположени в териториите,
намиращи се в по-голяма близост до булеварда, докато нискоетажното застрояване се
развива във вътрешността. Измежду тях се открояват отделни квартали със сходна
височина и начин на застрояване. Характерен пример е територията между ул. „Арарат“, ул.
„Флора Кънева“, ул. „Акад. Иван Буреш“, ул. „проф. Милчо Лалков“.
В ГЕ2 „Парк Борисова Градина – разш. Кръстова вада“ преобладаващо е едноетажното ниско
застрояване с широкоплощни обекти, които са разположени по продължението на СОП. Група
от сгради с етажност между 4-6 етажа има разположени в частта около ул. „Филип Кутев“.
При ГЕ3 може да се каже, че има по-голяма категоричност при формиране на зони със сходен
характер на застрояването. Териториите между бул. „Симеоновско шосе“ и десния приток
на р. Слатинска е застроена предимно със гради от 4 до 6 етажа, между които личат и други,
с етажност от 1 до 3. Подобна е характеристиката и за територията на север от ул. „Ангел
Каралийчев“ до границата с ГЕ4. В територии между ул. „Ангел Каралийчев“ и ул. „Георги
Райчев“ приблизително еднакъв е делът на нискоетажните сгради (1-3) и тези с етажност
от 4-6. В частта на юг от ул. „Георги Райчев“ са концентрирани сгради предимно на 4 и 5
етажа. Сградите на високото застрояване са разположени по рамката от ограждащи улици.
Застрояването в ГЕ4, отвъд сградите на зоологическата градина е представено от сгради
(4 – 6 ет.) в ивицата около ограждащите улици и ниско застрояване във вътрешността.
Тук, както и в други развиващи се южни квартали, публичните пространства са ограничени
до улиците. Лошата или липсваща тротоарна настилка, оградите (най-вече на комплексите
от затворен тип) и поставянето на бариери е сериозен проблем за пешеходната
проводимост. (Схема 5).
Етажност
1 ет.
2 ет.
3 ет.
4 ет.
5 ет.
6 ет.
7 ет.
8 ет.
9 ет.

ГЕ1 Кръстова вадаизток
%
51.98
16.60
7.71
3.95
3.36
8.70
2.77
0.00
0.00

ГЕ2 Парк Борисова градина разш. Кръстова вада
%
52.97
10.81
20.54
3.24
0.54
0.54
0.54
0.00
0.00

ГЕ3 кв. Витоша Лозенец
%
38.99
14.30
6.90
9.81
14.21
9.48
2.83
0.83
0.33

ГЕ4
м. Зоопарк
%
83.05
5.08
3.39
2.54
1.69
2.54
0.85
0.85
24

10 ет.
12 ет.
13 ет.
няма информация
Общо

0.40
0.20
0.00
4.35
100

0.00
0.00
0.00
10.81
100

0.08
0.00
0.08
2.16
100

100

Таблица 2:
Дялово разпределение на сградите по етажност в ГЕ (Източник: КККР, 2020 г.
Обработка: СУБ)

Общият функционален профил на територията е зададена от устройствените зони в ОУП
на СО. Регламентирани са няколко устройствени зони, всяка от които дава възможност за
развитие на определени функции и същевременно ограничава други.
Площното разпределение на устройствените зони по градоустройствени единици е
представено в Tаблица 3 и на Фигура 6. Изчисленията са направени на база площта на
устройствените зони в ОУП на СО, 2009 г. и площта на ГЕ.
Площ
в ха

Дял от площта
на ГЕ (%)

25,25
9,95

49
19,3

Смф - Смесена многофункционална зона
13,51
Смф1 - Смесена многофункционална зона 1
0,45
Оо - Зона за обществено-обслужващи дейности
1,04
Оз2 - Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в околоградския
1,19
район
Тзв - Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути
0,11
Други терени – улична мрежа
7,43
Общо
58,93
ГЕ2 Парк - Борисова градина - разширение Кръстова вада
Зп - Зона на градски паркове и градини
66,58
Жм 3 - Жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничени параметри
12,09
Оз1 Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в градския район
10,95
Оз2 Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в околоградския
9,16
район
Са1 – Зона за спорт и атракции, предимно в градския район
6,68
Са2 - Зона за спорт и атракции, предимно в околоградския район
1,47
Тзв - Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути
2,46
Други терени – улична мрежа
6,16
Общо
115,54
ГЕ3 кв. Витоша – Лозенец
Жм - Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване
123,51
Жс - Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване
13,22
Смф - Смесена многофункционална зона
14,97
Смф1 - Смесена многофункционална зона 1
9,97
Оо - Зона за обществено-обслужващи дейности
7,3
Тзв - Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути
1,9
Тго - Терени за локални градини и озеленяване
0,82
Други терени – улична мрежа
16,1
Общо
171,7
ГЕ4 м. Зоопарк

26,2
0,9
2,0
2,3

ГЕ1 кв. Кръстова вада – изток
Жс - Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване
Жм - Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване

Тзсп - Терени за специални зелени площи

24,21

3,81

11,9

2,46
1,23
0,44
2,47
32,16

7,6
3,8
1,4
7,1
100

Таблица 3:
Разпределение на устройствените зони по градоустройствени единици
(Забележка: Изчисленията са направени на база площта на устройствените зони в ОУП на СО, 2009
г. и площта на ГЕ.)

Функционална рамка, заложена в ОУП на столична община

Устройствена зона

Оз2 - Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в околоградския
район
Смф1 - Смесена многофункционална зона 1
Зп - Зона на градски паркове и градини
Тзв - Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути
Други терени – улична мрежа
Общо

Разпределението на устройствените зони по градоустройствени единици ясно
демонстрира общия функционален характер на всяка от четирите единици. Така ГЕ1 и ГЕ3 са
предимно за обитаване, със смесени функции около улиците от първостепенната мрежа от
III клас, с предвидени терени за обществено обслужване (основно в кв. „Витоша – Лозенец“).
ГЕ2 е с ясно изразена функция за парк, като в контактните й територии с „Кръстова вадаизток“ присъства функцията обитаване. ГЕ4 е заета основно от терена на столичния
зоопарк и други, които допълват разнообразния функционален профил – смесени
многофункционални зони, за обществено обслужване и др.

0,2
12,6
100
60,9
11,1
10
8,4
6,1
1,3
2,2
5,3
100
71,9
7,7
8,7
5,8
4,3
1,1
0,5
8,6
100

а) ГЕ1: Кръстова вада - изток

б) ГЕ2: Парк - Борисова градина - разш. Кръстова вада изток

в) ГЕ3: кв. Витоша - Лозенец

г) ГЕ4: м. Зоопарк

75,3
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Легенда:
Жс - Жилищна зона с преобладаващо
средноетажно застрояване
Жм - Жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване
Жм 3 - Жилищна зона с малкоетажно
застрояване, с ограничени параметри
Смф - Смесена многофункционална зона

Са1 – Зона за спорт и атракции, предимно в
градския район
Са2 - Зона за спорт и атракции, предимно в
околоградския район
Зп - Зона на градски паркове и градини

Смф1 - Смесена многофункционална зона 1

Тзв - Терени за озеленяване на улици, реки,
дерета, открити канали и сервитути
Тзсп - Терени за специални зелени площи

Тго - Терени за локални градини и озеленяване

Оо - Зона за обществено-обслужващи
дейности
Оз2 - Зона за обществено-обслужващи
дейности и озеленяване в околоградския
район

Фиг 4:

Дялово разпределение на устройствените зони по градоустройствени единици

Тзсп

6,65%

Тзв
Тго

1,35%
0,23%

Смф1

Съгласно Закона за устройство на територията, предназначението на поземлените имоти
бива два основни типа – основно и конкретно. Основното предназначение се определя от
концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове.
Възможните видове територии са общо седем вида, четири от които са представени в
разглежданата територия – урбанизирана, земеделска, на транспорта, заета от води и
водни обекти. Първият тип включва основно имотите в изградените вече части на
кварталите ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“, зоопарка и терените по
протежение на СОП. Земеделските територии засягат основно ГЕ2 „Парк Борисова градинаразш. Кръстова вада“, както и югозападната част на ГЕ3.
300

7,82%
0,41%

Са1
Оо*

Кадастралната карта съдържа информация за видовете територии и начина на трайно
(фактическо) ползване на отделните имоти. От данните в категорията “начин на трайно
ползване”, съгласно Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри, е извлечена информация за реализираните
мероприятия и за предвидените такива в процедираните подробни устройствени планове
за имоти в обхвата на разработката. Начинът на трайно ползване съгласно КККР не винаги
отговаря на реалното ползване на терен. Разнообразието от функции е допълнено от
информацията за сградите в КК и проведените теренни проучвания.

3,54%

Смф

Са2

Други терени - улици

Функционална характеристика на имотите съгласно кадастралната
карта и кадастралния регистър (КККР)
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1,65%
200

0,18%

Оо
Оз2
Оз1

2,11%

150

3,89%
100

3,01%

Зп

18,63%

Жс
Жм3

50

10,57%
3,32%

0

Жм
0,00%

Фиг 5:

36,66%
5,00%
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40,00%

Общо дялово разпределение на устройствените зони в цялата територия

Вземайки предвид устройствените зони като генерална основа за функционалното
развитие на територията, може да се заключи че преобладават обитаването (на база дял на
устройствените зони Жс, Жм и Жм 3, Смф и Смф 1), отдихът (устройствени зони Зп, Тго, Тзв,
Оз1 и Оз2), общественото обслужване, спортът и атракциите (устройствени зони Оо, Смф
и Смф 1, Оз 1, Оз2, Тзсп, Са1 и Са2). На база устройственото зониране може да се разсъждава
върху функционалния характер на територията при реализиран потенциал. Към момента на
изследването той е частичен, като съществуват дисбаланси – напр. жилищните терени са
значително по-активно усвоени от терените за парк. Фактическото функционално
развитие е разгледано подробно в следващите части на подраздела.

ГЕ1

ГЕ2

ГЕ3

ГЕ4

Общо

Урбанизирана територия

Земеделска територия

Територия на транспорта

Територия, заета от води и водни обекти

Фиг 6:
Общо предназначение на имотите по начин на трайно ползване в отделните
градоустройствени единици (в ха): Източник: КККР на АГКК

Конкретното предназначение на имотите се определя с подробен устройствен план. В
категорията „Урбанизирана територия“, ЗУТ регламентира повече от 12 вида конкретно
предназначение, в земеделските и горските по два с над 8 подвида, при водните обекти –
четири, в териториите на транспорта – три. Общото и конкретното предназначение на
имотите е регламентирано подробно в Класификатора за начин на трайно предназначение на
териториите в Наредба РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Класификаторът
предлага пълен списък с възможно конкретно предназначение на даден имот, като видовете
са десетки.
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Съгласно данните от КККР се наблюдава несъответствие между общото и конкретното
предназначение – в земеделските земи повечето имоти са „за друг вид жилищно
застрояване“ (Схема 8 и Схема 9). Тази ситуация е характерна за голяма част от имотите в
ГЕ2 и ГЕ3. В случая на ГЕ2, устройствената зона в която попадат повечето от тези имоти е
ЗП - за парк.

Конкретно предназначение на имотите по начин на трайно ползване
Урбанизирана територия
Високо застрояване (над 15 м)
Средно застрояване (от 10 до 15 м)
Ниско застрояване (до10 м)
Комплексно застрояване
За друг вид застрояване (жилищно)
Незастроен имот за жилищни нужди
За административна сграда, комплекс
За култова, религиозна сграда, комплекс
За първостепенна улица
За бензиностанция, газ станция, метан станция
За обект за детско заведение
За обект комплекс за здравеопазване
За обект комплекс за образование
За друг вид озеленени площи
За друг вид производствен, складов обект
За друг обществен обект, комплекс
За електроенергийното производство
За съоръжение на електропровод
За съоръжение на канализация
За търговски обект, комплекс
Зоологическа градина
Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване
Земеделска територия
Нива
Ливада
Дере
Територия на транспорта
За път от републиканската пътна мрежа
За второстепенна улица
За алея
За друг поземлен имот за движение и транспорт
Територия, заета от води и водни обекти
Водно течение, река
За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване
от вредното въздействие от водите
Общо:

ОБЩО
ха

%

34,01
12,54
69,57
1,80
139,96
31,48
5,07
4,33
6,40
0,50
0,38
1,04
0,37
1,86
2,51
3,06
0,08
0,01
0,04
3,07
23,88
0,74

8,52
3,14
17,43
0,45
35,07
7,89
1,27
1,09
1,60
0,12
0,10
0,26
0,09
0,47
0,63
0,77
0,02
0,00
0,01
0,77
5,98
0,18

9,19
4,29
0,15

2,30
1,08
0,04

имоти за административни сгради. Има няколко имота за детско заведение, здравеопазване
(3 имота), образование (2 имота), търговски обекти и др.
В ГЕ2 „Парк - Борисова градина - разш. Кръстова вада“ преобладаващите имоти са „за друг вид
застрояване (жилищно)“. Разположени са търговски обекти и комплекси по протежение на
СОП. Във вътрешността са разположени 2 големи имота съответно за ливада и нива. В
северната част е разположен имот „за друг обществен обект, комплекс“.
В ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ преобладаващите имоти са за жилищно застрояване. В южната
част се намира голям имот за култова, религиозна сграда. За разлика от кв. „Кръстова вадаизток“, тук функционалното разнообразие е значително по-ниско.
Площта на ГЕ4 „м. Зоопарк“ е заета основно от имота на зоологическата градина.
Останалата част от имотите са предимно „за друг вид застрояване (жилищно). Има имот за
здравеопазване.
Съществуват няколко имота за производствени обекти, разположени в различни ГЕ, някои и
на границата между тях.

Функционална характеристика на сградите съгласно КККР. Фактическо
ползване на сградите при направени теренни проучвания
Предназначението на сградите, на съоръженията на техническата инфраструктура със
самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях е регламентирано в
Класификатора за предназначение на сградите, на съоръженията на техническата
инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях, отново
в Наредба РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. разпределението на сградите по брой и РЗП в
съответните градоустройствени единици по тяхното предназначение е представено във
фигури 9, 10 и 11.
800
700
600
500
400

1,72
34,05
0,14
1,81

0,43
8,53
0,04
0,45

3,68

0,92

1,37

0,34

399,13

100,00

Таблица 4:
Конкретно предназначение на имотите по начин на трайно ползване – общо за
територията: Източник: КККР на АГКК

300
200
100
0
ГЕ 1 кв. Кръстова вада –
ГЕ 2 Парк - Борисова
изток
градина - разш. Кръстова
вада

ГЕ 3 Кв. Витоша –
Лозенец

ГЕ 4 м. Зоопарк

Жилищни

Обществено обслужване

Електропроизводство

Прозиводствени

Хангар, депо, гараж

Друга функция

Строежи и липсващи в КККР

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ е характерна с разнообразно конкретно предназначение на
имотите. Преобладават жилищните функции, но също така тук е най-голямото насищане с

Фиг 7:
Обобщени функционални типове сгради по градоустройствени единици и общо за
територията по данни на КККР– брой сгради
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ограничено в общия характер на цялата разгледана територия, доминирана от жилищните
сгради.

1400000
1200000

800000

Таблица 7 и Фигура 11 демонстрират резултатите от проведени теренни проучвания върху
използването на сградите в обхвата на отделните ГЕ. Проучването обхваща сградите,
които са видими от публичното пространство и не включва тези в затворените комплекси,
както и Зоопарка.

600000

1200

1000000

400000

1000

200000

800

0
ГЕ 1 кв. Кръстова вада –
изток

Фиг 8:

ГЕ 2 Парк - Борисова
градина - разш.
Кръстова вада

ГЕ 3 кв. Витоша –
Лозенец

ГЕ 4 м. Зоопарк

Разпределение на РЗП по градоустройствените единици

600
400
200
0
ГЕ 1 Кръстова вада - изток

ГЕ 2 Парк - Борисова
градина - разш. Кръстова
вада

ГЕ 4 кв. Витоша - Лозенец

ГЕ 3 м. Зоопарк

Жилищна сграда

Здравеопазване и социални грижи

Образование

Търговия

Друго обществено обслужване

Смесени функции

Производство

Неизползвана

Строеж

Фиг 10: Обобщени функционални типове сгради по ГЕ и общо за територията, допълнени с
данни от теренни наблюдения – брой сгради

Резултатите от проведените теренни проучвания не демонстрират съществени различия
спрямо предназначението на сградите съгласно КККР. Основната преобладаваща функция е
жилищната, като останалите са значително по-слабо представени. Самите жилищни
сгради в много случаи приютяват и функции, различни от жилищните, най-вече в
партерните си пространства. Тези видове функции в жилищните сгради, в т.ч. и партерите
са разгледани подробно в раздел 6 „Развитие и състояние на система Обществено
обслужване“.
Фиг 9:
Обобщени функционални типове сгради по ГЕ и общо за територията по данни на
КККР– процентно разпределение на РЗП на сградите във всяка ГЕ

Съгласно данните от КККР в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 кв. „Витоша – Лозенец“
преобладават жилищните сгради, което е напълно закономерно предвид устройствените
зони и конкретното предназначение на имотите. В ГЕ2, която е слабо усвоена и
представлява в основната си част устройствена зона „За парк“ има баланс между
жилищните и деловите сгради – първите са основно разположените по протежение на ул.
„Флора Кънева“, докато другите са около СОП и ул. „Филип Кутев“. В ГЕ4 преобладават също
закономерно сградите на зоопарка (в категория „други“), но също така жилищните и
хотелите. В отделните ГЕ съществуват вариращи съотношения между делови и
административни сгради, гаражи и складове и други, но като цяло тяхното присъствие е
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Схема 3:

Улично-квартална структура

Схема 4:

Морфология на застрояването
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Схема 5:

Бариери и огради

Схема 6:

Характер на застрояването
30

Схема 7:

Териториален обхват и разположение на устройствените зони

Схема 8:

Основно предназначение на имотите
31

Схема 9:

Конкретно предназначение на имотите
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4. Структура на собствеността
Използвани съкращения
КККР – Кадастрална карта и кадастрални регистри
НТП – Начин на трайно ползване
ПИ – Поземлен имот
ГЕ – Градоустройствена единица
АОС – Акт за общинска собственост
За направения анализ в обхвата на разработката са използвани официално предоставени
данни от КККР на АГКК, актуални към 01.07.2020 г. По отношение на общинската
собственост, допълнена и коментирана е геопространствена информация за издадените
АОС, поддържана от общинското дружество ГИС София и валидни към 05.02.2020 г.
Информацията за сградния фонд от КККР е допълнена с данни от проведено теренно
проучване и от сателитни изображения, достъпни през Google Earth Pro. (Към официалните
1917 сгради в КККР, 01.07.2020 са идентифицирани и добавени още 133 нови сгради).

Поземлен ресурс
Собствеността на поземления ресурс и разпределението по вид територии и НТП по
кадастрална карта е изчерпателно представена в Таблица 7.
Държавна собственост
Съгласно данните от КККР от юли 2020 г. само 3% от площта на разглежданата територия
представлява „държавна собственост“. Това са общо 16 имота, от които 15 са „държавна
публична“ и 1 брой „държавна частна собственост“. Тяхната обща площ възлиза на 12.4 ха. В
категорията „държавна публична собственост“, имотите имат следния начин на трайно
ползване (НТП):







1 бр. „Водно течение, река“ – ГЕ2 „Парк - Борисова градина - разш. Кръстова вада“;
7 бр. „Брегоукрепителни съоръжения“ – ГЕ3 “Витоша-Лозенец“;
5 бр. „За път от републиканската пътна мрежа“ – ГЕ1 „Кръстова вада-изток“, ГЕ2, ГЕ3;
1 бр. „Терени за друг вид застрояване (жилищно)“ – ГЕ2. Последният е с най-голяма
площ – 5.43 ха. Той е част от зеления клин, продължение на парк Борисова градина и
попада в зона Са1 на ОУП на СО, 2009 г.
Към настоящия момент в КККР, ползването на единствения имот „държавна частна
собственост“ (1 бр./ 0.09 ха/ГЕ1) е определено като „Незастроен имот за жилищни
нужди“.

Общинска собственост
Делът на имотите в кадастралната карта с код за „общинска собственост“ е също много
нисък – 9%, от които - 8.21% са „общинска публична“ и 0.79% - „общинска частна“
собственост.
В категорията „общинска публична собственост“ най-голяма е площта на имотите с код за
НТП „за второстепенна улица“. Тя е 23.53 ха или общо 0.6 % от площта на територията.
Общият дял на площта на имотите „за друг вид озеленени площи“, „за обществен комплекс“
и „дере“ е под 1%. Към настоящия момент, един от по-големите терени „общинска частна

собственост“, намиращ се на ул. „Екатерина Ненчева“ е застроен със сграда с код „за
образование“, и без информация за собствеността. Същият в момента се ползва от частно
училище.
По данни от КК, категорията „Общинска частна собственост“ включва 48 поземлени имота
с площ от 3.16 ха или 0.79 % от площта на разработката. Тук НТП на имотите е идентичен с
тези, попадащи в категорията „общинска публична собственост“. Площта на терените с
код „за второстепенна улица“, попадащи в земеделска земя е 0.05 ха. Освен споменатите, тук
влизат и ПИ за „електроенергийно производство“ и „терен за детско заведение“ – 1 бр. /ГЕ1.
При визуализацията на данните се забелязват малки по площ ПИ, често попадащи в
потенциален габарит на улица (според ПУП - ПР) с НТП „за ниско застрояване“ и/или
„незастроен имот за жилищни нужди“. За тях се смята, че няма започната или завършена
процедура по смяна на предназначението към датата на актуалност на КККР.
Данните относно наличните актовете за общинска собственост (АОС) върху поземлените
имоти показват, че такива има за общо 303 имота, с площ от 34.95 ха, от които 24 ха се
падат на Столичния зоопарк. При сравняване на пространствените данни за АОС с тези от
КККР е видно, че за около 32 ха общински терени, с издадени АОС, има неточности в
отразяване на собствеността и/или границите на самите имоти в кадастралната карта.
Това може да бъде обяснено с незапочната и/или незавършена процедура по изменение на
КККР, към момента на нейната актуализация (от 01.07.2020 г.), въпреки че някои от АОС са
издадени от преди повече от 20 години. В Таблица 5 са описани номерата на АОС за имотите,
чиито граници не са отразени в кадастралната карта. Впечатление прави, че някои от тях
попадат в частни имоти със съществуващо застрояване. Номерата на актове за някои от
по-големите такива са: АОС (частна) 3862, 3863 от 1997 г. (в дворове на частни двуетажни
жилищни сгради), АОС (частна) 4143 от 1998 г. (застроен с частни 4 етажни жилищни сгради).
Тяхната площ е под 1 ха. В следващата Таблица 6 са описани номерата на АОС на имоти, чиято
собственост по КК е различна от „общинска публична/частна“, но с правилно отразени
граници в кадастралната карта. Тук попадат обществените терени на детското заведение
(АОС № 5147) в кв. „Витоша – Лозенец“ и теренът на Зоологическа градина София. (АОС №
5272.)
Площта на общинските имоти без акт за общинска собственост е 27 ха, от които 67.42%
се падат на имоти с код по НТП „за второстепенна улица“ (Таблица 8).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Градоустройствена единица

№ АОС

ГЕ3 „Витоша-Лозенец“

АОС 3862
АОС 3863
АОС 4143
АОС 4182
АОС 4539
АОС 4655
АОС 4656
АОС 4851
АОС 4855
АОС 4878,4879
АОС 4934
АОС 4934 (ид.ч.), 4939 (ид.ч.)
АОС 4935
АОС 4936
АОС 4939
АОС 5055

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“

АОС 5056
АОС 4603

Площ
(м2)
289.81
268.11
970.53
363.74
47.62
17.53
587.84
136.71
559.71
113.31
4.00
46.63
913.44
102.07
4.00
342.50
132.00
2090.78

ха
0.03
0.03
0.10
0.04
0.00
0.00
0.06
0.01
0.06
0.01
0.00
0.00
0.09
0.01
0.00
0.03
0.01
0.21
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19
20
21
22
23

АОС 4603
АОС 4853
АОС 4781
АОС 5063
АОС 5266
ОБЩА ПЛОЩ

215.54
1429.02
36.78
94.64
1073.29
9839.58

0.02
0.14
0.00
0.01
0.11
0.98

Таблица 5:
Имоти с АОС, без отразени граници в КК "върху" имоти - частна собственост или без
данни (Източник: ГИС София, 05.02.2020 г., Обработка: СУБ)
Градоустройствена
единица

№ АОС

ГЕ3 „ВитошаЛозенец“

АОС
4878,4879
АОС 5147
АОС 5275
АОС 5315
АОС 5324
АОС 5332
АОС 5406
АОС 5409
АОС 5418
АОС 5432
АОС 5433

ОБЩА ПЛОЩ

Площ
м2

ха

113.31

0.01

3671.65
237739.62
282.00
357.01
306.88
3283.82
762.12
2615.31
684.64
1196.65
251013.00

0.37
23.77
0.03
0.04
0.03
0.33
0.08
0.26
0.07
0.12
25.10

Имоти без данни за собственост
В предоставената кадастрална карта почти 24% от имотите за разглежданата
територия са без данни за собствеността, въпреки наличието на съществуващо
застрояване в някои от тях. Тази категория е втора по дял от общата площ на
разработката след имотите, частна собственост.
Собственост на поземления ресурс по градоустройствени единици
В Таблица 7 е направено приблизително дялово разпределение на площите на имотите според
данните за собственост от кадастралната карта по ГЕ. От нея става видно, че най-голям
дял от имотите „общинска собственост“ се намират в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ и ГЕ1
„Кръстова вада-изток“. Предвид данните от АОС, в тази група попада и ГЕ4 „м. Зоопарк“.
Частната собственост е преобладаваща за ГЕ2 и ГЕ3, а най-малко в ГЕ4.
Изводи:
Собствеността е важен фактор за ефективното управление на териториите и
реализирането на обществено значими мероприятия. Резултатите от направения анализ
разкриват няколко сериозни дефицита:


Таблица 6:
Номера на АОС на имоти, с отразени граници в КК, с друг вид собственост, различна
от общинска (Източник: ГИС София, 05.02.2020 г., Обработка: СУБ)


Частна собственост
Имотите, които представляват частната собственост са преобладаващи в обхвата на
разработката. Това са общо 1517 имота с площ от 249.69 ха или 62.56% от общата проектна
територия. По вид територия ПИ се разпределят в следните две големи групи 1)
урбанизирана територия – 33.68% и 2) земеделски земи (малко под 30%) от общата площ. В
категорията „частна собственост“ най-голяма е площта на имотите с НТП „за друг вид
застрояване (жилищно)“, които попадат в земеделска земя – 80.84 ха (20.25% от общата
площ). В урбанизирана територия частна собственост попадат имоти с код по НТП „за
електроенергийното производство“, „за култова, религиозна сграда, комплекс“, „за обект
комплекс за здравеопазване“, „за обект комплекс за образование“ и „за търговски обект,
комплекс“, с обща площ под 2%.
Съсобственост
В „Съсобственост“ (правото на собственост може да принадлежи общо на две или повече
лица – държавата, общините и други юридически или физически лица – Чл. 30, ал. 1, изм. - ДВ,
бр. 31 от 1990 г.) са 44 имота имоти с обща площ 5.5 ха или 1.4% от площта на разглежданата
територия. Измежду тях преобладават такива с код за НТП за жилищна функция („за ниско“,
„за средно“, „за високо“ и „комплексно застрояване“).
Собственост на обществени и религиозни организации
Частните терени, собственост на обществени и религиозни организации, са общо 2, по един
във всяка категория. Площта им е 0,4 ха, което възлиза на 0.03% площта от площта на
разглежданата територия.






Данните в КККР (01.07.2020 г) не са актуализирани (графична и атрибутна информация)
спрямо издадените АОС на Столична община. За някои от тях се наблюдават
конфликтни обстоятелства, попадайки „върху“ частни терени.
Изключително нисък дял на имотите общинска собственост, което затруднява
провеждането на обществени мероприятия (провеждане на улична мрежа,
осигуряване на терени за обществено обслужващи функции, озеленяване и др.).
Застрояване на общински имоти за частни нужди при остър дефицит на същите.
Висок дял на имотите „частната собственост“ и код по НТП „за друг вид застрояване
(жилищно)“ в обхвата на зеления клин, което е предизвикателство пред неговото
опазване.
Десният приток на речния обект, от водосбора на р. Слатинска преминаващ през
територията на ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ (открито или в канал) няма обособени имоти
и преминава през терени частна собственост. Само малка част преминава в терени
държавна собственост, с код за НТП „за брегоукрепителни съоръжения“.

Вид
собственост
Държавна
публична

Вид територия

Начин на трайно ползване

Ха

%

Територия на транспорта
Територия, заета от води

За път от републиканската пътна мрежа
Водно течение, река
За брегоукрепителни и брегозащитни
съоръжения
За друг вид застрояване (жилищно)
Общо

1.72
3.68

0.43
0.92

1.37

0.34

5.54
12.31

1.39
3.09

Урбанизирана територия

Незастроен имот за жилищни нужди

0.09

0.02

Земеделска територия

За второстепенна улица
За второстепенна улица
Незастроен имот за жилищни нужди
Дере

0.09
0.05
0.08
0.01
0.06

0.02
0.01
0.02
0.00
0.01

Урбанизирана територия

Държавна
частна
Общо
Общинска
публична

Територия на транспорта
Урбанизирана територия
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За алея
За първостепенна улица
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
За друг вид озеленени площи
За друг обществен обект, комплекс
За друг поземлен имот за движение и
транспорт
Незастроен имот за жилищни нужди
Ниско застрояване (до 10 м)
Средно застрояване (от 10 до 15 м)
Общо
Земеделска територия

Общинска
частна

Съсобственост

Урбанизирана територия

Урбанизирана територия

Земеделска територия

Частна

Урбанизирана територия

0.14
6.32
23.40
0.30
1.11
0.37

0.04
1.58
5.86
0.07
0.28
0.09

0.52

0.13

0.00
0.01
0.37
32.75

0.00
0.00
0.09
8.21

За друг вид застрояване (жилищно)
Високо застрояване (над 15 м)
Дере
За първостепенна улица
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
За друг вид озеленени площи
За електроенергийното производство
За обект за детско заведение
Незастроен имот за жилищни нужди
Ниско застрояване (до 10 м)
Средно застрояване (от 10 до 15 м)
Общо

0.33
0.09
0.01
0.08
0.65
0.65
0.03
0.01
0.38
0.18
0.65
0.09
3.16

0.08
0.02
0.00
0.02
0.16
0.16
0.01
0.00
0.10
0.04
0.16
0.02
0.79

Общо

2.55
0.29
0.34
0.01
0.19
0.38
0.09
0.81
0.82
5.48

0.64
0.07
0.09
0.00
0.05
0.10
0.02
0.20
0.21
1.37

Високо застрояване (над 15 м)
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
За друг вид озеленени площи
За друг обществен обект, комплекс
Комплексно застрояване
Незастроен имот за жилищни нужди
Ниско застрояване (до 10 м)
Средно застрояване (от 10 до 15 м)

Високо застрояване (над 15 м)
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
За култова, религиозна сграда, комплекс
Ливада
Незастроен имот за жилищни нужди
Нива
Ниско застрояване (до 10 м)
Високо застрояване (над 15 м)
За административна сграда, комплекс
За бензиностанция, газ станция,
метан станция
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
За друг вид озеленени площи
За друг вид производствен, складов
обект
За друг обществен обект, комплекс
За електроенергийното производство
За обект комплекс за здравеопазване
За обект комплекс за образование
За търговски обект, комплекс
Комплексно застрояване

0.64
0.28
80.84
4.33
4.29
7.20
9.19
8.46
24.24
3.28

0.16
0.07
20.25
1.09
1.08
1.80
2.30
2.12
6.07
0.82

0.50

0.12

3.56
30.93
0.60

0.89
7.75
0.15

2.51

0.63

2.27
0.04
0.80
0.30
1.72
1.42

0.57
0.01
0.20
0.08
0.43
0.36

Незастроен имот за жилищни нужди
Ниско застрояване (до 10 м)
Поземлен имот със смесен начин на
трайно ползване
Средно застрояване (от 10 до 15 м)

18.59
35.81

4.66
8.97

0.74

0.18

7.12
249.69

1.78
62.56

0.10

0.03

0.10

0.03

0.29

0.07

Общо

0.29

0.07

За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
Незастроен имот за жилищни нужди
Ниско застрояване (до 10 м)
Високо застрояване (над 15 м)
Дере
За административна сграда, комплекс
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
За друг вид озеленени площи
За друг обществен обект, комплекс
За друг поземлен имот за движение и
транспорт
За електроенергийното производство
За обект комплекс за здравеопазване
За обект комплекс за образование
За съоръжение на електропровод
За съоръжение на канализация
За търговски обект, комплекс
Зоологическа градина
Незастроен имот за жилищни нужди
Ниско застрояване (до 10 м)
Средно застрояване (от 10 до 15 м)
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ

0.64
7.16
0.22
0.57
6.49
0.08
1.79
5.10
13.86
0.12
0.23

0.16
1.79
0.06
0.14
1.63
0.02
0.45
1.28
3.47
0.03
0.06

1.29

0.32

0.03
0.24
0.07
0.01
0.04
1.36
23.88
4.81
23.25
4.03
399.13

0.01
0.06
0.02
0.00
0.01
0.34
5.98
1.20
5.83
1.01
100.00

Общо
Частна
обществени
организации

Урбанизирана територия

Средно застрояване (от 10 до 15 м)
Общо

Частна
религиозни
организации

Урбанизирана територия

Земеделска територия

Няма данни
Урбанизирана територия

Незастроен имот за жилищни нужди

Таблица 7:
Имоти по вид собственост, вид територия и НТП (Източник: КККР, 01.07.2020 г,
Обработка: СУБ)
Вид територия
Земеделска територия

Територия на
транспорта

Урбанизирана територия

Начин на трайно ползване
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)
Общо земеделска територия
За второстепенна улица
Незастроен имот за жилищни нужди
Общо територия на транспорта
Високо застрояване (над 15 м)
Дере
За алея
За първостепенна улица
За второстепенна улица
За друг вид застрояване (жилищно)

ха
0.05
0.33
0.38

%
0.18
1.21
1.39

0.01

0.02

0.01
0.02
0.08
0.05
0.14
5.57
18.67
0.14

0.03
0.06
0.28
0.17
0.51
20.10
67.42
0.51
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За друг вид озеленени площи
За друг обществен обект, комплекс
За друг поземлен имот за движение и транспорт
За електроенергийното производство

0.99
0.37
0.50
0.00

3.57
1.35
1.81
0.00

За обект за детско заведение
Незастроен имот за жилищни нужди
Ниско застрояване (до 10 м)
Средно застрояване (от 10 до 15 м)
Общо урбанизирана територия
Общо

0.00
0.07
0.27
0.45
27.29
27.69

0.00
0.26
0.97
1.62
98.56
100.00

Таблица 8:
Поземлените имоти без АОС по вид територия и НТП (Данни: Gis Sofia, 05.02.2020 г.
Обработка: СУБ)
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ЕДИНИЦИ
ВИД СОБСТВЕНОСТ
Държавна публична
Държавна частна
Общинска публична
Общинска частна3
Съсобственост
Частна
Частна обществени
организации
Частна религиозни организации
Няма данни
ОБЩО

Таблица 9:

Витоша
0.34
0.00
4.16
4.44
0.86
31.12

Борисова
Кръстова
Зоопарк
градина
вада
Площ (%) от цялата територия
2.60
0.14
0.00
0.00
0.02
0.00
0.72
2.67
0.66
0.15
0.12
6.10
0.00
0.51
0.00
22.24
8.36
0.83

Пълните данни за разпределението по вид собственост и функция на сградите е
представено в таблици 8 и 9.
От гледна точка на разпределението на сградите по ГЕ и вид собственост може да се каже,
че делът на сградите без информация за собственост е най-голям във всяка една от
градоустройствените единици. Водещи са ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша –
Лозенец“. Броят на сградите „частна собственост“ е най- малък в ГЕ2 „Парк - Борисова
градина - разш. Кръстова вада“ и ГЕ4 „м. Зоопарк“ (таблици 10 и 11).
Вид
собственност

Функция сгради

Няма данни

ОБЩО
3.09
0.02
8.21
10.80
1.37
62.56

0.03

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00
5.55
46.50

0.00
3.87
29.58

0.07
3.58
15.47

0.00
0.85
6.95

0.07
13.85
100.00

Сграден фонд
Съгласно данните от КККР от юли 2020 г. сградите в разглежданата територията попадат
в следните категории вид собственост: 1) общинска частна; 2) частна; 3) съсобственост и
4) без данни за собствеността. В последната 4-та категория попада най-голям брой сгради
– 1338. От тях 5 сгради са за детско заведение, 3 за здравно заведение, 1 за култова сграда и
61 за сгради със специално предназначение (зоопарк).
Общинските сгради включват: 1) Жилищна сграда – еднофамилна – 1 бр.; 2) Сграда за детско
заведение – 1 бр. и 3) Сграда за енергопроизводство – 4 бр.
От сградите, частна собственост преобладават жилищните такива, чийто брой надхвърля
1000. Сред тях също са: 1 )сграда за енергопроизводство – 82 бр.; 2) за образование – 16 бр. и
3) транспорт – 16 бр.

Административна, делова сграда

1

Вилна сграда - еднофамилна

1

84

0.05
0.05
0.59
2.71
0.05
18.28
7.34
0.05
0.15
0.05
4.14

1

0.05

1

0.05

275

Друг вид обществена сграда

12

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

55

Друг вид сграда за обитаване

1

Жилищна сграда - еднофамилна

371

Жилищна сграда - многофамилна

149

Жилищна сграда със смесено предназначение

1

Здравно заведение

3

Култова, религиозна сграда

1

Сграда със смесено предназначение

3

Сграда със специално предназначение
Сгради със смесени функции - Търговия и складова дейност (Не
присъства в КККР, 2020) Терен 10.2020
Селскостопанска сграда

61

13.55
0.20
0.25
2.96
0.64
0.10
2.22
0.64
0.15
3.00

1

0.05

30

Складова база, склад

2

1.48
0.10
0.05
0.30
4.98
0.30
65.91
0.05
0.05
0.20
0.30
0.20
0.05

Промишлена сграда

4

Сграда за детско заведение

5

Сграда за енергопроизводство

60

Сграда за образование

13

Сграда за обществено хранене

2

Сграда за търговия

45

Сграда на транспорта

13

Строеж - необезопасен (не присъства в КККР, 2020)

1

Строеж - обезопасен (не присъства в КККР, 2020) - Терен 10.2020

6

Хангар, депо

101

Хотел

6
Общо

Общинска частна

Жилищна сграда - еднофамилна

1338
1

Сграда за детско заведение

1

Сграда за енергопроизводство

4
Общо

Съсобственост

3

%

Не присъства в КККР, 2020. Google Earth Pro 09.2020
Обект за обществено хранене (не присъства в КККР, 2020) Терен
10.2020
Обекти за обществено хранене (Полигон за обхвата на павилионите)
Терен 10.2020
Постройка на допълващото застрояване

Структура на собствеността по ГЕ (Източник: КККР, 01.07.2020, Обработка: СУБ)

Данните за АОС попълват дефицитите от кадастралната карта по отношение на
общинската собственост. От общо 59 сгради, 53 са част от Столичния зоопарк (АОС –
5275). Останалите 7 са: сграда на детска градина в кв. „Витоша – Лозенец“; 2) 2 сгради за
енергопроизводство (трафопост); 3) жилищна сграда на 7 етажа. Всички те се намират в кв.
„Витоша – Лозенец“.

Брой

6

Административна, делова сграда

4

Апартаментен хотел

1

В изчисленията са взети предвид данните от АОС, като не са отчитани припокриващи се площи.
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Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

1

Жилищна сграда - еднофамилна

2

Жилищна сграда - многофамилна

245

Жилищна сграда със смесено предназначение

3

Сграда за енергопроизводство

1

Сграда на транспорта

1

Сграда със смесено предназначение

3

Хангар, депо

3
Общо

Частна

Административна, делова сграда

11

Вилна сграда - многофамилна

1

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

10

Друг вид сграда за обитаване

3

Жилищна сграда - еднофамилна

156

Жилищна сграда - многофамилна

144

Жилищна сграда със смесено предназначение

9

Здравно заведение

2

Не присъства в КККР, 2020. Google Earth Pro 09.2020

2

Постройка на допълващото застрояване

23

Промишлена сграда

3

Сграда за енергопроизводство

17

Сграда за образование

3

Сграда за обществено хранене

2

Сграда за търговия

4

Сграда на транспорта

2

Сграда със смесено предназначение

4

Селскостопанска сграда

1

Хангар, депо

21

Хотел

Таблица 10:

264

3
Общо

421

Общо

2030

0.05
0.10
12.07
0.15
0.05
0.05
0.15
0.15
13.00
0.54
0.05
0.49
0.15
7.68
7.09
0.44
0.10
0.10
1.13
0.15
0.84
0.15
0.10
0.20
0.10
0.20
0.05
1.03
0.15
20.74
100.00

Няма данни
Съсобственост
Частна
Общо
Няма данни
Общо
Общо за цялата територия

Парк Борисова градина

Други

Таблица 11:

157
7
25
186
2
2
2030

7.73
0.34
1.23
9.16
0.10
0.10
100.00

Собственост сгради - Разпределение по ГЕ и брой

Собственост сгради

Градоустройствена единица

Витоша

Кръстова вада - Изток

Зоопарк

Вид
собственост
Няма данни
Общинска
частна
Съсобственост
Частна
Общо
Няма данни
Общинска
частна
Съсобственост
Частна
Общо
Няма данни
Съсобственост
Частна
Общо

Общо
(бр.)
740

Общо
(%)
36.45

5

0.25

208
256
1209
342

10.25
12.61
59.56
16.85

1

0.05

47
120
510
98
2
20
120

2.32
5.91
25.12
4.83
0.10
0.99
5.91
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Схема 10: Поземлени ресурси, общинска собственост

Схема 11: Собственост на поземлените имоти
43

Схема 12: Собственост на сградния фонд
44

клин. По отношение на застрояването на жилищната среда обаче ОУП СО залага двукратно и
трикратно увеличение на параметрите за плътност и интензивност, което е проследимо в
таблица 13.

5. Развитие и състояние на система
„Обитаване“

План

Използвани съкращения

Територия

КСОПИ на ЮТ – Концепция за структурно и обемно-пространствено изграждане на южните
територии
СОС – самостоятелен обект в сграда
КИНТ – коефициент на интензивност
РЗП – разгъната застроена площ
Състоянието на система „обитаване“ е от съществено значение за качеството на средата
в територията предвид факта, че това е преобладаващата функция в разглежданата
територия.

Система обитаване на ниво ОУП
Съгласно ОУП СО, 2009 зоните, които дефинират правилата за застрояване и устрояване на
териториите в разглеждания обхват са зоните Жм, Жм3, (малкоетажно застрояване) и Жс
(средноетажно застрояване). Жилищните зони за малкоетажно застрояване с височина до 10
м и средноетажно застрояване до 15 м присъстват в градоустройствените единици ГЕ1
„Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“. Зона Жм3, която е с най-занижени
параметри за плътност и интензивност на застрояването обхваща терени в ГЕ2 „Парк
Борисова градина- разш. Кръстова вада“. Като процентен дял от територията на ГЕ, зона
Жс има най-висок дял в ГЕ1. В ГЕ3 тя заема около 7% от територията като терените, които
попадат в нея са в непосредствена близост до зона Смф и бул. „Симеоновско шосе“.

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
Жс - Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване
Жм - Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване
ГЕ2 „Парк - Борисова градина - разширение Кръстова вада“
Жм 3 - Жилищна зона с малкоетажно застрояване, с ограничени параметри
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
Жм - Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване
Жс - Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване

Таблица 12:

Площ (ха)

Дял от площта на ГЕ
(%)

25,25
9,95

49
19,3

12,09

11,1

123,51
13,22

71,9
7,7

Разпределение на жилищните зони от ОУП СО, 2009 по градоустройствени единици

Към настоящия момент жилищният фонд в разглеждания обхват е представен от едно- и
многофамилни жилищни сгради, голяма част от които са построени след 2000 г. (над 400 в
периода 2000-2011)4. Налице е процес на подмяна на дребните жилищни структури от 50-те,
60-те, 70-те и 80-те години, значителна част, от които са се появили като незаконни
постройки5. Две от стратегическите цели заложени в КСОПИ на ЮТ от 1992 г. визират
развитие на територията с основна функция обитаване при постигане на висок стандарт
в „многофункционални единици за обитаване, отдих и приложение на труд“. По отношение на
многофункционалността, може да се каже, че последвалият ОУП СО (2009) осигурява някаква
степен на последователност, предвид вида на зоните в обхвата и развитието на зеления
4

Данни за година на построяване на жилищния фонд Източник: НСИ, Преброяването на населението и жилищния фонд, 2011 г.

Плътност на
застрояването (%) max
Кинт
Кота корниз (м) (max)
Озеленяване (%) (min)

КСОПИ на ЮТ, 1992 г.
Кръстова
Витоша
вада

Кръстова вада
Жм
Жс

ОУП СО, 2009
Витоша
Жм
Жс

Борисова градина
Жм3
Жс

24.95

23.62

40

50

40

50

20

50

0.7

0.56

1.3
10
40

2.3
15/20
35

1.3
10
40

2.3
15/20
35

0.5
7
70

2.3
15/20
35

Таблица 13: Сравнение на показателите за жилищните територии на КСОПИ на ЮТ, 1992 г. и ОУП
СО, 2009 г.

От схемата, която обединява информацията за зоните според ОУП СО (2009) и характера на
съществуващото застрояване (височина на сградите по етажност) се установява
негативна тенденция за изграждане на 5 и 6 етажни сгради в зона, в която височината на
застройката не следва да надминава 10 м. При възприета 3 м етажна височина, това означава,
че в териториите за Жм съществуват сгради на 15 и 18 м (Схема 13).
За целите на настоящия анализ са разработени аналитични схеми, които проследяват
установените превишения на параметри Плътност (Схема 14) и КИНТ (Схема 15) на
застрояване в обхвата на устройствените зони Жм, Жм3 и Жс в съответствие с чл. 27 ал.3
и ал. 4 от ЗУТ – допъл., 2007 г, действащи преди изменението разпоредбата от 2019 г.
Интензивност на застрояването в зоните Жм, Жм3 и Жс
По отношение на интензивността на застрояване (КИНТ) със стойности над изискуемите
по ОУП са общо 264 имота, които попадат в зоните Жм, Жм3 и Жс (в т.ч. и такива, за които е
изпълнено изискването на чл. 27 ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ – допъл. 2007г.).
От графиките е видно, че най-много превишения има в зона Жм, а делът им е най-висок в ГЕ3
„Витоша – Лозенец“ – 84% от всички установени превишения в жилищните зони (Фигури 13
и 14). В случая е важно да се уточни, че през годините чл. 27 ал. 3 от ЗУТ е претърпял няколко
редакции. В тези 84% вероятно попадат сгради, за които обстоятелството за свързано
застрояване "на двете странични регулационни линии" и изискванията на добавената ал. 4.
не са били в сила към датата на построяване. Резултатите от прилагането на разпоредбата
през годините са видими в територията и тенденцията към ограничаване на параметрите
в т.нар. ъглови имоти се смята като положителна за постигане на по-хармонична и
естетична жилищна среда, каквато предвид броя на превишенията към днешна дата е поскоро рядкост.

5

Източник: КСПОИ на ЮТ, 1992 г. – Анализ на съществуващото положение
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Дял на имотите с превишение на параметъра КИНТ в зоните Жм, Жм3,
Жс

Изпълнение на чл.27 ал.3 и ал.4 от ЗУТ

4,55%
17,87 %
18,94%

Отговаря на изискванията на
чл. 27 ал.3 и ал.4 от ЗУТ, 2007 г.

Жм
Жс

Не отговаря на изискванията
на чл. 27 ал.3 и ал.4 от ЗУТ,
2007 г.

Жм3
76,14%

Фиг 11:

82,13 %

Дял на имотите с превишение на параметъра КИНТ в зони Жм, Жм3 и Жс

Дял на имотите с превишение на КИНТ в Жм, Жм3 и Жс по ГЕ
90,00

Фиг 13:

Плътност на застрояване в Жм, Жм3 и Жс
При отчитане постигнатата плътност на застрояването в зоните Жм, Жм3 и Жс се
наблюдават аналогична картина. Най-много превишения се установяват в зона Жм, като
техният дял от общия възлиза на около 74%. ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ регистрира най-висок
дял на имотите, при които съотношението на застроената площ (ЗП) и площта на имота
надвишава предписанията на ОУП СО, 2009 г. С 11.04% е ГЕ2 „Парк Борисова градина – разш.
Кръстова вада“, където параметрите на зона Жм3 са най-занижени.

84,09%

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

Дял на имотите с превишение на параметъра плътност в зони Жм, Жм3,
Жс

30,00
20,00

10,98%

10,00

4,55%
11,59 %

0,00

кв. Витоша - Лозенец

Фиг 12:

Изпълнение на чл. 27 ал.3 и ал.4 от ЗУТ

кв. Кръстова вада - изток

парк Борисова градина - разш.
Кръстова вада

Жм

14,63 %

Жс

Дял на имотите с превишение на параметъра КИНТ по ГЕ
73,78 %

Жм3

От всички установени превишения, само около 18% отговарят на изискването по чл. 27, ал.
3 и ал. 4 от ЗУТ от 2007 г. (Схема 14). За 263 броя, или 82% от всички имоти, се отчита КИНТ
над този, определен за конкретната зона. При тях не са установени съответствия с
необходимите условия на законовата разпоредба от 2007 г.
Фиг 14:

Дял на имотите с превишение на параметър Плътност в зони Жм, Жм3 и Жс
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Дял на имотите с превишение на показателя плътност в зони Жм, Жм3
и Жс, по ГЕ
90,00

81,60 %

80,00

При оценка на кумулативния ефект при постигнатите стойности за параметъра КИНТ на
ниво зона, от Фигура 19 се вижда, че за зона Жм и Жм3 са достигнати стойности над
изискуемите в ОУП. Най-голямо е превишението за зона Жм3 в ГЕ2 „Парк Борисова градина –
разш. Кръстова вада“. По отношение на параметъра плътност не се наблюдават
превишения за нито една от зоните в градоустройствените единици.

70,00

Интензивност на застрояване по зони
(Жм, Жм3 и Жс) - брутна стойност

60,00
50,00
40,00

5,43

6

30,00

5

20,00

11,04 %

7,36 %

10,00

4

3,2

3

0,00
кв. Витоша - Лозенец

парк Борисова градина - разш.
Кръстова вада

кв. Кръстова вада - изток

1,63

2

2,3
1,3

1

2,3
1,3

0,7

1,2

0,5

0

Фиг 15:

Дял на имотите с превишение по параметър Плътност по ГЕ

Жм кинт Жм ОУП Жс кинт Жс ОУП
ГЕ кв. Витоша - Лозенец

Делът на имотите, които отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 3 и 4 от ЗУТ, допъл. 2007
г., е около 21%. За 80% от случаите не се наблюдава изпълнение на изискванията, които
допускат отпадане на ограниченията за устройствените параметри. Това са общо 123
имота.

20,00

Многочислеността на случаите с превишаване на изискванията към зоните правят
изпълнението на ОУП несъстоятелно, с което плановият инструмент не може да гарантира
формирането и управление на висококачествена жилищна среда. Високата плътност, често
за сметка на озеленяването, има негативен ефект върху санитарно-хигиенните условия и
топлинния комфорт на сградите. Високият коефициент на интензивност постигнат при
ъгловите имоти се отразява както на естетическите и хармонични характеристики на
средата, така и върху общото натоварване.

ГЕ Парк Борисова
градина

22,08%

20%

15,14%
8,9%
0,08%

0,00

Жм плът. Жм ОУП Жс плът. Жс ОУП Жм плът. Жм ОУП Жс плът. Жс ОУП
кв. Витоша - Лозенец

Фиг 17:

Дял на имотите с превишение на показателя КИНТ по чл. 27, ал. 3 от ЗУТ

Жм3 ОУП

50%

26,45%

79,14 %

Фиг 16:

Жм3

40%

10,00

Не отговаря на изискванията на
чл. 27 ал. 3 и ал.4 от ЗУТ, 2007 г.

ГЕ кв. Кръстова вада - изток

40%

30,00

Отговаря на изискванията на чл.
27 ал. 3 и ал.4 от ЗУТ, 2007 г.

Жс кинт Жс ОУП

50%

50,00
40,00

20,86 %

ОУП

Плътност по зони - брутна стойност
60,00

Дял на имотите с превишение на показателя КИНТ по чл. 27, ал. 3 от ЗУТ

Жм кинт

кв. Кръстова вада - изток

Жм3
плът.

Жм3 ОУП

парк Борисова
градина

Интензивност и плътност по зони Жм, Жм3 и Жс, брутна стойност

Жилищни сгради (брой, вид, начин и характер на застрояване, собственост)
Жилищните сгради в територията възлизат на 1100, като най-многочислен е броят им в ГЕ3
„Витоша – Лозенец“ (779), а най- малък в ГЕ4 „м. Зоопарк“ (Фигура 20). Общата разгъната
застроена площ (РЗП) на жилищните сгради, в т.ч. и на тези за временно обитаване
(апартаментен хотел, хотел, едно и двуфамилни вилни сгради), възлиза на 1 442 425.81 м2, като
близо 80% от нея се формира от общото жилищно РЗП в ГЕ3. Разпределението РЗП по вид
сгради в ГЕ може да бъде проследено в (Таблица 14).
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Характер на застрояването

Брой жилищни сгради по ГЕ

Изводите по отношение на характера на застрояването на жилищните сгради в голяма
степен се припокриват с тези за цялата територия. Най-висок е делът на двуетажните и
едноетажните жилищни сгради, следвани от шест етажните. Тяхното количество е найголямо в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.

900
800
700
600
500

Разпределение на жилищните сгради по височина (етажи) в %

400
25,00

300
200

20,00

100

20,80

19,16

16,70

0
кв. Кръстова вада Изток

Парк Борисова градина разш. Кръстова вада

кв. Витоша - Лозенец

м. Зоопарк

14,32

15,00

11,86

11,04

10,00

Фиг 18:

Брой жилищни сгради по ГЕ
Жилищни сгради по ГЕ
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
Жилищна сграда - еднофамилна
Жилищна сграда - многофамилна
Жилищна сграда със смесено предназначение
Вилна сграда - еднофамилна
ГЕ2 „Парк Борисова градина - разш. Кръстова вада“
Жилищна сграда - еднофамилна
Жилищна сграда - многофамилна
Вилна сграда - многофамилна
Друг вид сграда за обитаване
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
Жилищна сграда - еднофамилна
Жилищна сграда - многофамилна
Жилищна сграда със смесено предназначение
Друг вид сграда за обитаване
Апартаментен хотел
Хотел
ГЕ4 „Зоопарк“
Жилищна сграда - еднофамилна
Жилищна сграда - многофамилна
Хотел
Общо

Таблица 14:

РЗП
(м2)

РЗП
(ха)

262305.97
28818.63
216793.54
16625.90
67.91
32584.11
13115.54
18405.23
1048.18
15.16
1131487.77
70271.54
1002989.10
22042.09
59.31
25026.75
11098.98
16047.96
646.13
8721.23
6680.60
1442425.81

26.23
2.88
21.68
1.66
0.01
3.26
1.31
1.84
0.10
0.00
113.15
7.03
100.30
2.20
0.01
2.50
1.11
1.60
0.06
0.87
0.67
144.24

4,29

5,00

0,46

0,27

0,09

0,09

8 ет.

9 ет.

10 ет.

12 ет.

0 ет.

0,00
1 ет.

2 ет.

Фиг 19:

3 ет.

4 ет.

5 ет.

6 ет.

7 ет.

Разпределение на жилищните сгради по височина (етажи) в %

Собственост
От гледна точка на собствеността прави впечатление, че делът на жилищните сгради без
информация за тази категория в КККР 2020 г. е особено висок. Той е водещ във всички ГЕ,
следван от дела на сградите частна собственост и съсобственост. В цялата територия
има само 1 жилищна сграда, която е общинска частна собственост. Тя се намира в ГЕ3.
ГЕ/Собственост
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
Няма данни
Съсобственост
Частна
ГЕ2 „Парк Борисова градина - разш. Кръстова вада“
Няма данни
Съсобственост
Частна
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
Няма данни
Общинска частна
Съсобственост
Частна
ГЕ4 „Зоопарк“
Няма данни
Съсобственост
Частна
Общо

РЗП на жилищни сгради вид и ГЕ

Начин на застрояване
Във всички ГЕ се наблюдават свободно, свързано (в два и повече имота) и комплексно (групово)
застрояване. В южната част на ГЕ3 има най-голяма концентрация на жилищни комплекси от
затворен тип (схема 14). В ГЕ1 се наблюдава и редово застрояване с жилищни сгради (ул.
„Флора Кънева“, ул. „Проф. Милчо Лалков“). За повечето сгради в индивидуално застрояване е
характерно поставянето на ограждения по границите на имота за частно ползване.

0,91

Таблица 15:

Брой
232
102
45
85
70
47
6
17
779
370
1
198
210
16
10
2
4
1097

%
21.15
9.30
4.10
7.75
6.38
4.28
0.55
1.55
71.01
33.73
0.09
18.05
19.14
1.46
0.91
0.18
0.36
100.00

Собственост на жилищни сгради по ГЕ
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Жилища, средна жилищна площ и брой обитатели
Съгласно данните от КККР 2020 г. в територията има регистрирани общо 10315 броя СОС с
код за апартамент, чиято площ възлиза на 869 301.85 м2 и 530 еднофамилните жилищни
сгради, с площ от 112 851.84 м2. Така общият брой на жилищата възлиза на 10845, а площта на
982 153.69 м2. На база тези данни и изчисления, средната жилищна площ за територията с
четирите градоустройствени единици е 90.56 м2. За изчисление на поемната способност на
сградния фонд е използван коефициент 2.17 за среден брой обитатели в жилище на НСИ. За
цялата територия възможният брой обитатели възлиза на 23 534 души. Разпределението по
ГЕ е представено в Таблица 15.
Градоустройствена единица
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
ГЕ2 „Парк Борисова Градина“
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
ГЕ4 „Зоопарк“
Общо:

Таблица 16:

Брой
жилища
1942
164
8633
106
10845

РЗП

Средна жилищна площ

Поемна способност

175 554.53
26 157.81
772 207.93
8 233.42
982 153.69

90.40
159.50
89.45
77.67
90.56

4 214.14
355.88
18 733.61
230.02
23 533.65

(м2)

(м2)






(бр. обитатели)

Брой, РЗП на жилища, средна жилищна площ и поемна способност по ГЕ

Предвиждания
Съгласно одобрените подробни устройствени планове за разглежданата територия, броят
на новите жилищни сгради възлиза на 4779 при очаквано ново РЗП от 432 782.57 м2. При средна
жилищна площ за територията от 90.56 м2, поемната способност на новите жилищни
сгради е изчислена на 10 370 души. (Схема 16) Така общият брой обитатели, който жилищните
сгради (съществуващи и проектни, за които има одобрен ПУП) биха могли да поемат е оценен
на 33 904 жители. При тези числа, брутната стойност за гъстота на обитаване в обхвата
е определена на 85 обитатели/ха6 При ограничаване на предвижданията само в обхвата на ГЕ1
и ГЕ3, предвид запазването на зеления клин в ГЕ2, средната брутната стойност на
гъстотата на обитаване достига 138 обитатели/ха. За сравнение, данните от КСОПИ на
ЮТ определят средна брутната стойност на гъстотата на обитаване от 94 обитатели/ха,
при следните брутни стойности за двата квартала: Кръстова вада (Кръстова вада-изток и
Кръстова вада-запад) – 97 обитатели/ха и кв. Витоша – 91 обитатели/ха.







Множество случаи с превишени стойности на показателя Кинт и плътност, в
резултат на законови дефицити и дефицити в управлението и контрола на
строителния процес, прави невъзможно провеждането на визията на ОУП на
СО, 2009 г. основно в зони Жм.
Жилищните сгради в територията възлизат на 1100, като най-многочислен е
броят им в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ (779), а най- малък в ГЕ4 „м. Зоопарк“
В южната част на ГЕ3 има най-голяма концентрация на жилищни комплекси от
затворен тип.
За повечето сгради в свободно застрояване е характерно поставянето на
ограждения по границите на имота за частно ползване.
Най-висок е делът на двуетажните и едноетажните жилищни сгради, следвани
от шест етажните. Тяхното количество е най-голямо в ГЕ3 „Витоша –
Лозенец“.
Делът на жилищните сгради без информация за собствеността в КККР 2020 г.
е особено висок.
В цялата територия има само 1 жилищна града, която е общинска частна
собственост. Тя се намира в ГЕ3.
За цялата територия, поемната възможност на съществуващия сграден фонд
е 23 534 души
Поемната способност на новите жилищни сгради е изчислена на 10 370 души.
При реализиране на одобрените ПУП и съгласно максималната стойност на
общата поемна способност, средната брутната стойност за гъстотата на
обитаване би достигнала 138 обитатели/ха за жилищните зони по ОУП.

Тук е важно да се подчертае, че тези стойности са ориентировъчни както поради
особеностите на използваните данни, така и поради факта че част от одобрените към
настоящия момент проекти за подробни планове, не са получили разрешително за строеж,
което не гарантира тяхното изпълнение.
Изводи:





Жилищният фонд в разглеждания обхват е представен предимно от едно- и
многофамилни жилищни сгради, голяма част от които са построени след 2000
г.
Налице е процес на подмяна на дребните жилищни структури от 50-те, 60-те,
70-те и 80-те години.
ОУП на СО, 2009 г. увеличава дву- и трикратно параметрите на застрояване за
ГЕ1 и ГЕ-3

6

Гъстота на обитаване (бруто) е получен като съотношение между брой обитатели и общата площ на територията,
включваща 4-те ГЕ.
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Схема 13: Характер на застрояване в зони Жм, Жм3 и ЖС на ОУП на СО, 2009 г.

Схема 14: Жилищни комплекси от затворен тип – съществуващи и в процес на изграждане към
октомври 2020 г.
50

Схема 15: Имоти с превишена стойност на параметъра Плътност

Схема 16: Имоти с превишена стойност на параметъра КИНТ
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Схема 17: Новопредвидено застрояване по одобрени ПУП
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6. Развитие и състояние на система „Труд“

90
80

Система „Труд“ на ОУП СО разглежда в детайли производствените територии и възприема
тези територии като основа на системата. Въпреки това, в секторния баланс са включени
освен производствени територии и територии за обществено обслужване и смесени
многофункционални зони. Настоящата разработка доразвива по-широката концепция и
разглежда система „Труд“ отвъд тясната дреха на „вторичния сектор“. В анализа са
включени всички обекти, в които се полага труд, независимо от устройствената зона, в
която те попадат. Източниците на информация включват данни от кадастралната карта и
са допълнени и конкретизирани с данни от теренното проучване, направено в рамките на
настоящето проучване, както и функционалният анализ на Столична община, изработен от
ОП Софияплан7.

Функционални зони ОУП, дефиниращи рамката на система „Труд“
Анализирайки устройствени зони от ОУП по отношение на възможността да се полага труд,
най-голяма концентрация на работни места може да се очаква в зони СМФ, СМФ1, Оз1 и Оз2.
Тези зони обрамчват разглежданата територия от четирите страни. Този подход улеснява
достъпа на външни за територията служители, ползватели и клиенти, но не предполага
голямо натоварване във вътрешността. Система „Труд“ натоварва жилищните
устройствени зони с работещи в присъщите им публични и други услуги. Това придава
жизненост на средата за обитаване и повишава качеството на живот, стига планирането
и реализирането на устройствените и благоустройствените условия да изпреварват
нуждите на обитателите.

Съществуващи и възможни икономически дейности и обекти, които
формират система „Труд“
В категория „Икономика и икономическа база“ на Функционалния анализ, изготвен от
Софияплан, съществуват няколко подкатегории, които определят икономическия профил на
територията и вида на предлаганите услуги. На страницата на изследването е посочено, че
изследването е актуално към юни 2019 година.
Обобщената икономическа информация е разслоена по категории, брой и градоустройствени
единици. Представена е в табличен и графичен вид. Резултатите са красноречиви и
показват силна концентрация по вид и брой на икономически дейности в ГЕ3 „Витоша –
Лозенец“ (Фигури 22 и Схема 18).

70

60
50
40
30
20
10
0
ГЕ 1 Кръстова вада изток

ГЕ 2 Парк - Борисова ГЕ 3 кв. Витоша - Лозенец
градина - разш. Кръстова
вада

Селско и горско стопанство

Промишленост

Складови и логистични бази

Търговия и услуги

Хранене

Развлечение

Настаняване

Фиг 20: Разпределение на икономическите дейности по вид, брой и градоустройствени
единици. Източник: Функционален анализ, Софияплан, 2019

Позовавайки се на атрибутната информация за самостоятелните обекти в сграда (СОС) и
анализирайки разположението на обектите с различна функция от функциите „обитаване“,
„гариране“ и „комунално обслужване на сграда“, се предоставят доказателства за
съотношението на тези обекти спрямо всички, както и разпределението им по
градоустройствени единици. При работа със самостоятелни обекти в сграда следва да се
има предвид технологията за попълване на информацията за тях. Предвид тази специфика
изложените данни и техните анализи са пълни и коректни, но се отнасят само за
информацията за СОС, съдържаща се в кадастралната карта, получена към момента на
започване на изследването. Ето защо в анализа са търсени тенденции и зависимости, а
конкретните числа присъстват за сведение.
Изхождайки от декларираното предназначение за СОС може да се съди за възможните
икономически дейности, които могат да се появят, а от площите им - за потенциалното
натоварване с работещи и потребители на съответните икономически дейности.
Най-многобройните самостоятелни обекти в сграда са ателиетата за творческа дейност,
обектите за търговски дейности и офиси (Таблица 17). Тези обекти генерират и най-голяма
площ.
Функция на СОС
Ателие за творческа дейност
За търговска дейност
За обществено хранене
За офис
За склад
За обслужваща дейност за битови услуги
За детско заведение
За здравни и социални услуги
За културна и обществена дейност
За учебна дейност

7
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ГЕ 4 м. Зоопарк

Брой
625
431
40
323
93
7
6
19
2
6

Обща площ кв. м
43860
38153
6090
40601
5320
859
4027
3730
107
872
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За спортна и развлекателна дейност
За делова и административна дейност
Друг вид самостоятелен обект в сграда
Общо

Таблица 17:

27
4
31

7225
787
5568
157198

Разпределение по брой на СОС с нежилищни функции по ГЕ

Отнасяйки площта на обектите, подходящи за полагане на труд, към общата площ на всички
самостоятелни обекти в сградите, се установява техния дял, който е едва 13.7%.
Наблюдава се силно преобладаващ дял на тези обекти в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“. Този дял е
малко над 70% от площта на всички обекти за труд в четирите градоустройствени
единици (Фигура 23).
Разпределение на площта на СОС с нежилищни функции по ГЕ
2,7%
8,7%
Парк - Борисова градина - разш.
Кръстова вада

18,3%

кв. Витоша - Лозенец



местни или външни за кварталите, респективно за градоустройствените единици. В
първия случай не се генерира допълнително натоварване с работещи, а във втория
такова се създава, но и в двата случая територията се насища с разнообразни
функции.
ползване на занимания в свободното време. Тук по-скоро се очаква, че ползвателите
са сред постоянно или временно обитаващото население.

Може да се допусне, че във времето на ограничения поради необходимостта от превенция
от пандемия от Covid 19, ателиетата за творческа дейност са използвани, за да задоволят
нововъзникнали нужди – временно обитаване, временни изнесени работни места, място за
изолация, др.
Ателиетата са интересен феномен и заради разнообразието на физически характеристики
(Таблица 18). Тяхната минимална площ варира от 8 до 105 м2, а максималната от 86 до
значителните 336 м2. Отново най-много бройки и с най-голяма обща площ са тези обекти в
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.
Градоустройствена единица

Функция на СОС

ГЕ2 „Парк - Борисова градина разш. Кръстова вада“

Ателие за творческа
дейност
Ателие за творческа
дейност
Ателие за творческа
дейност
Ателие за творческа
дейност

ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
кв. Кръстова вада - изток

70,2%

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“

м. Зоопарк

ГЕ4 „м. Зоопарк“

Таблица 18:

Фиг 21:

Разпределение на площта на СОС с нежилищни функции по ГЕ

Ателиета за творческа дейност
Прогнозно натоварване на средата, генерирано от ползването на ателиетата за творческа
дейност, трудно може да бъде установено. Предизвикателствата са свързани с
възможността за ползване на ателиетата за разнообразни дейности, в това число за
жилища, породени от некатегоричното тълкуване и разбиране за „жилище“ в Закона за
устройство на територията и в свързани или не свързани нормативни актове. Хипотезите
за ползването, изградени на базата на нормативни текстове, частични наблюдения на
практиката, публикувани анализи по темата8 и публикации в медиите, могат да се обобщят
в три големи групи: „за жилище“, „за делова работа“ и „за творческа дейност“. Доколкото
творческата дейност се схваща като основата на културните индустрии, политика на ЕС
подкрепена и от държавата, то ателието може да бъде разглеждано и като офис, покриващ
специфичните нужди на физическата среда за такава цел. С други думи, натоварването на
територията, генерирано от ползването на ателиетата се акумулира от:
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постоянно или временно обитавани ателиета. В тази хипотеза генерираното
натоварване следва да се отнесе към обитаването;
от развиващи възмездна творческа или друга дейност в ателиетата. Тук има две
хипотези за хората, които упражняват такъв вид труд. Те биха могли да бъдат

Lex.bg: Ползване на ателиетата за жилищни нужди - shorturl.at/ruvR7

Маx
площ

Мin
площ

Брой

Средна
площ

Обща
площ

136

105

6

115

687

336

8

511

70

35610

225

20

96

72

6897

83

39

12

55

666

Физически и пространствени характеристики на ателиетата за творческа дейност

Предвид разгледаните хипотези, установените специфики на физическите измерения и
различното отношение, което те имат към натоварването на средата, отговорно може да
се твърди, че без стриктна система за регистриране на ползването не само на ателиетата
за творческа дейност, трудно могат да се планират и приоритизират публични и други
услуги, включително и изхождайки и от нарастващите нужди на обитателите и
ползвателите.
Обекти за търговска дейност
Обектите за търговска дейност също предполагат много и различни варианти на тяхното
ползване. Освен тясната дреха на търговия на стоки, те биха могли да приютяват и поширок кръг икономически дейности, включително предоставянето на определени услуги.
Въпреки това, изхождайки от действието на обмен, натоварването на територията
породено от такъв тип дейност се генерира както от работещите, така и от техните
клиенти. И тук следва да се разграничат търговските обекти, чиито клиенти са местните
обитатели и ползвателите и такива, които имат за цел да привлекат и външни за
територията клиенти.
Когато търговската дейност адресира ежедневни или седмични нужди от бързооборотни
стоки и услуги, обичайно са насочени към контингента от хора, вътрешен за територията.
Тяхната действителна поява следва насищането на новопостроени жилищни и друг вид
сгради с обитатели и ползватели. От Схемата на функционалното разпределение на
работещите партери (Схема 22) и от Схемата на функционалния анализ (Схема 21), раздел 7
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Развитие и състояние на система „Обществено обслужване“, отчетливо се наблюдава, че
концентрация на такива обекти има там, където има потенциални клиенти. В този смисъл
този тип обекти не генерират допълнително натоварване на средата, а създават условия
за социален обмен и не рядко се превръщат в контактни точки за общността. Често в
основата на този феномен стои и принадлежността към общността на собствениците,
управителите и/или работещите там.

повече от само работно място. Преди пандемията средната площ за нает офис служител се
движи в диапазона от 8 до 12 м2, при по-големи офиси достига и до 15 м2 9. Специфични
дейности, залагащи на по-голяма представителност или ползващи специфично оборудване,
средната площ започва от 20 и достига до 40-50 м2 10. За оставащия период от 2021 година
са регистрирани различни тенденции11 в световен план, които може да се очаква, че ще са
практика и сред организациите, които оперират на нашата територия.

Търговските обекти, които предоставят специализирани продукти и/или услуги са насочени
към клиенти без оглед на тяхното местоживеене или месторабота. Такива са търговия на
климатици, врати, басейни, осветителни тела, бижута, велосипеди и др. Тук натоварването
се изразява и в необходимостта от осигуряване на места за паркиране. Рядко може да се
очаква, че посещението на обект с подобен профил ще се осъществи без автомобил.

По-малките потребители и ползватели на офис площи се подчиняват на различни правила,
съобразени с местния контекст, личните нагласи и възможности.

При анализа на обектите за търговска дейност по физически белези и по
градоустройствени единици отново се наблюдава голямо разнообразие по отношение на
размаха на площта на обектите – минималната площ е едва 11 м2, а максималната достига до
574 м2. Отново най-големият брой и най-голяма площ като акумулирана абсолютна площ има
в ГЕ3 (Таблица 19), но тук и делът на търговските обект с малка площ е най-голям. 40% от
всички търговски обекти в ГЕ са с площ по-малка от 50 м2.

Физическите характеристики на СОС за офиси и обекти за делова и административна
дейност отново демонстрират голям размах на площите – от минимални стойности от
порядъка на 12-15 м2 до над 1800 м2 (Таблица 20). Сравнявайки градоустройствените единици
и по брой и обща площ на офисите, отново превес има ГЕ3. ГЕ1 се отличава с по-обширни
офиси, което отговаря на наблюдавани тенденции и практики и в световен план. На базата
на общите площи и публикуваните средните площи за служители, при допускане че всички
описани по-долу се усвоят, то територията ще се натовари с офис служители, чиито брой
варира в интервала от 2700 до 3400 души.
Градоустройствена единица

Градоустройствена единица
ГЕ2 „Парк - Борисова градина
- разш. Кръстова вада“
ГЕ3 “Витоша – Лозенец“

Маx
площ

Мin площ

Брой

Средна
площ

Обща
площ

За търговска дейност

476

46

4

271

1083

За търговска дейност

574

11

364

84

30477

Функция на СОС

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“

За търговска дейност

316

21

54

102

5525

ГЕ4 „м. Зоопарк“

За търговска дейност

394

21

9

119

1067

Таблица 19:

ГЕ2 „Парк - Борисова градина разш. Кръстова вада“
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
ГЕ1 “Кръстова вада-изток“
ГЕ4 „м. Зоопарк“
ГЕ3 “Витоша – Лозенец“
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“

Max.
площ

Min.
площ

Брой

Средна
площ

Обща
площ

За офис

1818

16

16

388

6213

За офис
За офис
За офис
За делова и адм. дейност
За делова и адм. дейност

673
1021
208
292
118

15
12
71
91
118

243
57
7
3
1

97
179
97
223
118

23527
10182
679
669
118

Таблица 20: Физически и пространствени характеристики на офиси и обектите за делова и
административна дейност

Физически и пространствени характеристики на обектите за търговска дейност

Търговската дейност в разглежданата територия не се изчерпва само с такава, развивана в
самостоятелни обекти в сграда. Кварталите в обхвата на изследването са в процес на
интензивно развитие, но все още в отделни имоти се развиват функции и предоставят
услуги, типични за по-бавно развиващи се, периферни райони. Тук се има предвид широко
предлаганите автомобилни услуги и многобройните градински центрове (Виж Схема 21).
Последните нямат негативно въздействие върху средата, за разлика от услугите насочени
към автомобилите. При тях, освен постоянното натоварване с външни за кварталите коли,
работата с препарати предполага сериозен контрол върху дейността.

Функция на СОС

Обекти за обществено хранене
Поради своя характер и роля в обществени живот, обектите за обществено хранене се
срещат във всички функционални зони в градовете и заявените като функция обекти в
разглежданата територия не правят изключение. Самостоятелните обекти в сграда за
обществено хранене наброяват 40 броя с обща площ 6090 м2 (Таблица 21). Отново се
наблюдават както разнообразие във физическите характеристики, така и преимуществено
присъствие в градоустройствена единица ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.
Градоустройствена единица

Офиси и обекти за делова и административна дейност

ГЕ2 „Парк - Борисова градина разш. Кръстова вада“
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
ГЕ4 „м. Зоопарк“

Друга много разпространена форма на полагане на труд в разглежданата територия би могла
да бъде работата в офис. Този тип работа натоварва средата с поемането на служители,
външни за територията и по-рядко с многобройни клиенти, посещаващи офисите по едно и
също време.

Таблица 21:

Max.
площ

Min.
площ

Брой

Средна
площ

Обща
площ

За обществено хранене

228

58

2

143

286

За обществено хранене
За обществено хранене
За обществено хранене

431
201
57

41
30
57

29
8
1

165
120
57

4785
962
57

Функция на СОС

Физически и пространствени характеристики на обектите за обществено хранене

Не без значение е въпросът за съдбата на офис пространствата в контекста на
въздействието на пандемията от Covid 19. Все още няма отговор за предпочитаната от
големите организации форма на работа на техните служители: дистанционна работа от
вкъщи или завръщане на служителите в големите, просторни офиси, осигуряващи много

По отношение осмислянето на натоварването на територията генерирано от обектите за
обществено хранене, към СОС с тази функция следва да се прибавят и обектите, които не са

9

11

https://www.commercialrealestate.com.au/advice/how-much-office-space-do-i-need-57459/
https://spaceiq.com/blog/average-office-space-per-employee/

10

https://www.linkedin.com/pulse/top-10-workplace-trends-2021-dan-scхаwbel/
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или не подлежат на вписване като СОС в кадастралната карта. Това са обекти, настанени в
сгради извън основното застрояване или са с временен статут. В обектите за обществено
хранене са ангажирани специализиран и не толкова специализиран персонал, което
неименуемо води до привличане на външни за територията служители. Освен това, когато
услугата е иновативна и/или специфична, с доказани качества и/или дълга традиция, отново
е обърната и към външни клиенти. Често това води и до натоварване на уличната мрежа и
местата за паркиране поради предпочитания и/или най-лесно осъществим достъп до
територията с автомобил. Работата на обектите за обществено хранене и
развлекателните обекти, особено когато работното време навлиза във времето за почивка,
предизвиква конфликти с функцията обитаване.

безопасен достъп, достигането до тях и ползването им създават конфликти и нарушават
комфорта за хората от кварталите.
Градоустройствена
единица

Функция на СОС

Маx
площ

Мin
площ

Брой

Средна
площ

Обща
площ

ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
ГЕ3
ГЕ1 „Кръстова вадаизток“
ГЕ4 „м. Зоопарк“

За детско заведение
За здравни и социални услуги

946
575

108
18

6
15

671
170

4027
2548

За здравни и социални услуги

113

113

1

113

113

За здравни и социални услуги

483

293

3

356

1069

ГЕ3

За културна и обществена дейност

48

48

1

48

48

ГЕ1

За културна и обществена дейност

59

59

1

59

59

Складове

ГЕ3

За учебна дейност

611

239

5

525

2624

Възможната складовата дейност в разглежданата територия, наблюдавана през
самостоятелните обекти в сграда, изглежда слабо представена, особено след като помалките като площ складове, бъдат изключени от система труд (Таблица 22). Прави се
допускането, че малките складови обекти са предназначени за лично ползване или като
помощни помещения на друг бизнес.

ГЕ1

За учебна дейност

347

347

1

347

347

ГЕ3

За спортна и развлекателна дейност

688

51

19

238

4515

ГЕ1

За спортна и развлекателна дейност

965

75

8

339

2710

Към големите по площ самостоятелни обекти със складови функции следва да се добавят и
откритите складове, разположени в отделни имоти с или без сграда към тях. Откритите
складове предлагат големи по обем материали, за които атмосферните условия не оказват
или оказват минимално въздействие.
Натоварване на територията от складовата дейност се генерира предимно от
потребителите с личен лек или товарен транспорт.
Градоустройствена единица
ГЕ2 „Парк - Борисова градина разш. Кръстова вада“
ГЕ3 “Витоша – Лозенец“
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
ГЕ4 „м. Зоопарк“

Max. площ

Min. площ

Брой

Средна
площ

Обща
площ

За склад

1236

5

12

222

2662

За склад
За склад
За склад

163
116
169

4
4
169

43
37
1

43
18
169

1829
660
169

Функция на СОС

Таблица 22: Физически и пространствени характеристики на офиси и обектите за делова и
административна дейност.

Самостоятелни обекти в сгради за обществено обслужване
Видно от анализите в раздели 3 и 7, в разглежданата територията липсват основни
публичните обекти в областите здравеопазване, образование, култура, социални дейности
и спорт. Изключение правят двете детски градини (ГЕ1 и ГЕ3), едната от които все още не е
пусната в експлоатация.
Обектите, описани в Таблица 23, са частна собственост и ограниченият брой действащи в
момента са в резултат на предприемаческа инициативност и частна инициатива. Тук
развиваните услуги са насочени както към вътрешните, така и към външните клиенти и
потребители. Някои услуги са твърде специализирани и са ориентирани предимно към
външни за територията ползватели, в това число Болница Вита, Френска детска градина и
училище "Виктор Юго", Аджибадем Сити Клиник - Сърдечно-съдов център, British School of
Sofia – Kindergarten and Primary School, Частно училище Петър Берон. Когато обектите са
във вътрешността на квартала и все още не са уредени условията за безпрепятствен и

Таблица 23: Физически и пространствени характеристики на обектите за здравни, социални,
образователни, културни и спортни услуги

Строителство
Към момента, строителната дейност е много силно застъпена в разглежданата територия,
предимно в ГЕ1 и ГЕ3. Това е очаквано, предвид интензивно развиващата се южни територии
на столицата. Спецификата на тази дейност е свързана с нейния интензивен и временен
характер. Освен външните за квартала строителни работници, тази дейност изисква
съответното оборудване, строителни материали и тежка техника. Макар и временни,
строежите причиняват негативно въздействие – генерират шум, замърсяват
атмосферния въздух с фини прахови частици, влошават състоянието на уличните и
тротоарните настилки, създават усещане за несигурност поради многото външни за
кварталите хора.
Изводи:











Прогнозно натоварване на средата, генерирано от ползването на ателиетата за
творческа дейност, трудно може да бъде установено, поради ползването им като
жилища.
Минималната площ на ателиетата варира от 8 до 105 м2, а максималната от 86 до
значителните 336 м2. Най-многобройни и с най-голяма обща площ са тези обекти в
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.
Търговските обекти за бързооборотни стоки не натоварват територията с
външни за нея посетители. Те могат да бъдат определени като места за социален
обмен.
Търговските обекти, които предоставят специализирани продукти и/или услуги са
насочени към клиенти без оглед на тяхното местоживеене или месторабота. При
тях, натоварването се изразява и в необходимостта от осигуряване на места за
паркиране.
Най-голям брой и най-голяма площ като акумулирана абсолютна площ на търговските
обекти има в ГЕ3
Обектите за обществено хранене са най-многочислени в ГЕ3
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Съществуват обекти за обществено хранене, които са предпочитани и често
посещавани от външни за територията потребители. В определени ситуации, това
води до натоварване на уличната мрежа и местата за паркиране.
Физическите характеристики на СОС за офиси и обекти за делова и
административна дейност демонстрират площ от порядъка на 12-15 м2 до над 1800
м2 . На базата на общите площи и публикуваните средните площи за служители, и при
допускане че всички описани се усвоят, то територията ще се натовари с офис
служители в порядъка от 2700 до 3400 души.
Възможната складовата дейност в разглежданата територия, наблюдавана през
самостоятелните обекти в сграда, изглежда слабо представена.
Някои обществени услуги са твърде специализирани и/или от частен характер,
което ги прави ориентирани предимно към външни за територията ползватели
(Болница Вита, Френска детска градина и училище "Виктор Юго", Аджибадем Сити
Клиник - Сърдечно-съдов център, British School of Sofia – Kindergarten and Primary
School, Частно училище Петър Берон).
При обектите, разположени във вътрешността на квартала, чест проблем е липсата
на безопасен достъп. В тези случаи, тяхното достигане създава конфликти и
нарушава комфорта за живущите.
Към момента, строителната дейност е много силно застъпена в разглежданата
територия, предимно в ГЕ1 и ГЕ3. Тя е източник на шум и прахово замърсяване, които
влошават комфорта на обитаване.

Схема 18: Разпределение на икономическите дейности по местоположение и вид. Източник:
Функционален анализ, Софияплан, 2019
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7. Развитие и състояние на система
„Обществено обслужване“
Съгласно Наредба 7 от 22.12.2003 г. на МРРБ, обектите на общественото обслужване
осигуряват следните видове дейности: образование; здравеопазване и социални грижи;
култура; религия; административни услуги; търговия, обществено хранене и битови услуги;
други общественообслужващи дейности. Това определя обхвата на дейностите, които са
разгледани в този раздел.

Обществено обслужване на ниво ОУП
ОУП на СО въвежда йерархична структура на комплексните обслужващи центрове за
територията на град София. Изследваната територия в район Лозенец има пряк
пространствен контакт с два комплексни обслужващи центъра от трето ниво (Фигура 24),
северозападно около бул. “Черни връх” и улиците “Филип Кутев” и “Хенрик Ибсен” е предвидено
развитието на център от ниво IIIA - структуроопределящ; в югоизточната част, около
кръстовището на бул. „Симеоновско шосе“ и СОП е предвиден център от ниво IIIБ –
допълващ. По протежение на улиците от първостепенната мрежа, които рамкират
територията, са предвидени концентрации на обществено обслужване с центрови
елементи.

обществено-обслужващи дейности и озеленяване в околоградския район“ са разположени и в
четирите градоустройствени единици (Схема 18).
Градоустройствена единица

Устройствени зони

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
ГЕ2 „Парк - Борисова градина – разширение
Кръстова вада“
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
ГЕ4 „м. Зоопарк“

Таблица 24:

ОО – 1 зона с площ 1,04 ха, 1,8%
Оз2 – 1 зона с площ 1,19 ха, 2%
Оз1 - 3 зони с площ 10,95 ха, 9,5%
Оз2 - 2 зони с площ 9,16, 7,9%
ОО – 5 зони с площ 7,3 ха, 3,9%
Оз2 - 3 зони с площ 3,81 ха, 11%

Градоустройствени единици, площи и дялове на обектите за обществено обслужване

Обществено обслужващи дейности могат да бъдат разполагани и в други устройствени
зони, които се намират в обхвата на територията: смесени функционални, жилищни и др.

Съществуващи обекти на общественото обслужване
Фактическа употреба на терените (начин на трайно ползване или конкретно
предназначение на имотите), както и на сградите за обществено обслужване съгласно КККР,
в комбинация с обекти, предоставени от ОП Софияплан е изобразено на Схема 19.
Съгласно ОУП на СО, в обхвата на територията са разположени терени, предназначени за
обществено обслужване. Значителна част от тях все още не са усвоени, което създава
потенциал за бъдещо използване, което да задоволи потребностите. Такива терени има
най-вече в южните части на ГЕ1 и ГЕ3. Те са предимно частна собственост..
При анализа на обектите от общественото обслужване в категориите на Наредба 7 от
22.12.2003 г. на МРРБ е взет предвид функционалния анализ на Столична община, изработен
от ОП Софияплан. Той въвежда категории обекти в няколко нива. Основните категории и
подкатегории обекти, които намират място в териториалния обхват на изследването са
представени в Таблица 25 и Фигура 24, заедно с разпределението им по градоустройствени
единици:
Основна категория

Подкатегории

ГЕ1

ГЕ2

ГЕ3

ГЕ4

Общо

Обекти, свързани с транспорта

5

1

6

3

15

Обекти на комуникацията и
съобщенията

0

0

0

0

0

Зелена система и спорт

Спорт на закрито

1

0

13

1

15

Социална
инфраструктура

Здравеопазване
Образование
Търговия и услуги
Хранене

6
4
16
15

1
1
8
2

21
19
81
16

10
0
5
3

38
24
110
36

Развлечение

1

0

22

1

24

Настаняване

0

0

4

1

5

Транспортнокомуникационна
инфраструктура

Таблица 25:
ГЕ

Категории с брой обекти във функционалния анализ на ОП Софияплан, разпределени по

Фиг 22: Разположение на територията (син пунктир) спрямо комплексните обслужващи
центрове – извадка от схемата „Центрова система. Третичен сектор“ от ОУП на СО

Терени с устройствен режим ОО – „Зона за обществено-обслужващи дейности“, Оз1 – „Зона
за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в градския район“, Оз2 – „Зона за
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ГЕ 4

Общо

Обекти на комуникацията и съобщенията
Здравеопазване
Търговия и услуги
Развлечение

Фиг 23: Разпределение на броя обекти от функционалния анализ на ОП Софияплан по основна
категория в отделните ГЕ

Териториалното разпределение на обектите на общественото обслужване съгласно
функционалния анализ на ОП Софияплан е представено на Схема 21, а на обектите, които се
намират в партерните помещения – на Схема 22. Партерното разположение има значение
върху формирането на публичното пространство. Тяхното местоположение и функция са
картирани при проведени теренни проучвания през октомври 2020 г.
Разположението на обектите е предимно в сградите по протежение на булевардите „Черни
връх“ и „Симеоновско шосе“, а също и концентрирани в определени сгради във
вътрешността на кварталите - ул. „Хага“, ул. „Иван Буреш“ (за ГЕ1), около улиците „Чавдар
Мутафов“, „Д. Ябленски“, „Г. Райчев“, „Асен Разцветников“ и др. (ГЕ3). Местата в
територията, където липсват обекти на общественото обслужване са затворените
комплекси, кварталите с концентрация на еднофамилни къщи, кварталите в процес на
изграждане.
Обектите свързани с транспорта включват бензиностанции, автосервизи и автомивки,
които са разположени основно около булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“.
Обектите на спорта на закрито са частни и включват фитнес зали и спортни зали с
ограничен достъп. Към тази категория могат да бъдат добавени и обекти като сауни, парни
бани, басейни и др. Намират се основно в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.
Обектите на здравеопазването са частни и включват индивидуални и групови медицински (в
т.ч. и стоматологични) практики, ветеринарни клиники – с концентрация основно в ГЕ3 и
ГЕ4. На територията има две болници (ГЕ1, бул. „Филип Кутев“ и ГЕ2, СОП) и една поликлиника
(ГЕ3, бул. „Симеоновско шосе“).
Обектите на образованието (и възпитанието) включват предимно частни детски градини,
училища, компютърни кабинети и други учебни центрове. Това са:





ЧДГ „Д-р Петър Берон“ с частно финансиране, ГЕ1 „Кръстова вада-изток“;
ЧДГ „Щастливата къща“ с частно финансиране, ГЕ3 „Витоша – Лозенец“;
ЧДГ „Детска градина Монтесори“ с частно финансиране, ГЕ3;
ДГ №175 "Слънчеви лъчи" с общинско финансиране, ГЕ3;

ЧДГ "Веселите камбанки" с частно финансиране, ГЕ3;
Основно училище „Д-р Петър Берон“ с частно финансиране, ГЕ1;
Начално училище „Британско училище в София“ с частно финансиране, ГЕ3;
Френско училище в София с детска градина с частно финансиране, ГЕ3;
Международно Висше Бизнес Училище с частно финансиране, ГЕ1.

На Схема 23 и Схема 24 са представени изохрони на достъпност в 400 и 800 м съответно до
началните и основните училища и до детските градини. Големи части от територията
остават отдалечени от обектите на възпитанието и образованието. Съществен проблем
остава липсата на детски градини и училища, финансирани с публични средства. Това налага,
живущите в кварталите да търсят тези услуги извън територията.
Търговията и услугите включват най-големия брой обекти във всяка една от
градоустройствените единици. Най-разпространените магазини са тези за хранителни
стоки. Сред услугите преобладават значително фризьорските и козметичните, студиата
за красота, бръснарници и др. Тяхната концентрация е в северната част на ГЕ3. Отделни
групи обекти има в средната част на ГЕ1, южната на ГЕ3 и в ГЕ4, около бул. „Симеоновско
шосе“. Разпределението на търговските обекти е сходно, тъй като те се намират
обикновено в партерните помещения на едни и същи сгради. Търговски обекти има и в
самостоятелни обекти по протежение на СОП и останалите булеварди, ограждащи
територията.
Места за хранене и друг вид консумация включват ресторанти, столове, места за бързо
хранене, кафенета, барове и др. Те обхващат всички части на територията, там където има
изградена урбанизирана среда – улична мрежа и застрояване с отворен тип ползване.
Има няколко отделни обекта за развлечение (игрална зала и снукър клуб), места за настаняване
(хотели), като всички са разположени в ГЕ3 и ГЕ4, основно по бул. „Симеоновско шосе“.
Съществуват няколко обекта на търговско предлагане в публичното пространство –
вендинг машини и сергии, като техният брой е около 10 за цялата територия.
Наблюдават се липси на съществени категории обекти в общественото обслужване. На
територията няма административни сгради и служби. Няма социални услуги и обекти на
културата. Единствено изключение в последната категория е открита сцена за събития,
която се намира в зоологическата градина.
Съществува голям брой неактивни партерни пространства - 69 броя или 25% от всички
партери, към октомври 2020 г. Високият дял на празни помещения е предпоставка за
намаляване жизнеността на публичното пространство, но представлява потенциал за
допълване мрежата от обслужване. Възниква въпросът доколко има пазарни условия за
запълването и функционирането на всички изградени към момента партерни обекти при
сегашното население, начин на живот, покупателна способност и пр.
Партери категория
Търговски
дейности
Офиси
Здравеопазване
Образование
Култура

ГЕ1

ГЕ2

ГЕ3

ГЕ4

Общо

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

24

52,17

0

0

133

61,01

7

77,78

164

59,85

9
2
2
0

19,57
4,35
4,35
0,00

1
0
0
0

100
0
0
0

14
7
3
1

6,42
3,21
1,38
0,46

0
1
0
0

0,00
11,11
0,00
0,00

24
10
5
1

8,76
3,65
1,82
0,36
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Финансови
дейности
Неактивни
партери
Общо

0

0,00

0

0

1

0,46

0

0,00

1

0,36

9

19,57

0

0

59

27,06

1

11,11

69

25,18

46

100,00

1

100

218

100

9

100

274

100



Предизвикателство са пазарните условия за запълването и функционирането на
всички изградени към момента партерни обекти при сегашното население, начин на
живот, покупателна способност, др.

Таблица 26: Разпределени в броя партери според начина им на ползване по ГЕ (източник: теренни
наблюдения)
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Образование

Култура

Финансови дейности

Неактивни партери

Общо

Фиг 24:

Общо

Разпределени в броя партери според начина им на ползване по ГЕ

Изводи:


Предвидените терени за обществено обслужване съгласно ОУП все още са слабо
реализирани и разполагат със значителен потенциал за задоволяване
потребностите в територията. Основна част от терените е с частна
собственост.



Има сериозен дефицит на общински и/или държавни обекти на образованието и
възпитанието – училища от всички нива и детски градини. Масовото търсене на
този вид обслужване е извън територията.



Търговските обекти и услугите не са разположени хомогенно в жилищните квартали
– има места с концентрации, други с липси. По отношение на услугите се наблюдава
относително еднообразие – салони за красота, фризьорски салони, ремонт и
поддръжка на автомобили и др.



Липса на съществени категории обекти в общественото обслужване –
административни сгради и служби, социални услуги и обекти на културата
(изключение в последната категория е открита сцена за събития, която се намира в
зоологическата градина).



Има голям брой неактивни партерни пространства - предпоставка за намаляване
жизнеността на публичните пространства, но с възможен потенциал за допълване
мрежата от обслужване;
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Схема 19: Разположение на терените, предвидени в ОУП за обществено обслужване

Схема 20: Разположение на имотите, сградите и обекти на общественото обслужване
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Схема 21: Терени за обектите от функционалния анализ на ОП „Софияплан“

Схема 22: Местоположение на обектите от общественото обслужване в партерите на сградите
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Схема 23: Начални и основни училища с изохрони 400 и 800 м

Схема 24: Детски градини с изохрони 400 и 800 м
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8. Развитие и състояние на зелената
система. Санитарно-хигиенни и екологични
условия
Зелена система
Кварталите, доскоро местности, „Кръстова вада“ и „Витоша – Лозенец“ са разделени от
предвиждането на действащия ОУП на СО от един от все още неосъществените зелени
клинове, който следва река „Драгалевска“. Контактната територия на този зелен клин
постепенно се превръща от зелена в преобладаващо сива инфраструктура.
Историческо развитие
Историческите сведения за двете местности са оскъдни, но за тях може да се установи
историческия начин на ползване на земята от принадлежността й към землището на село
Драгалевци. Селото има характерен предпланински стопански облик, включващ разнообразие
от дейности свързани с животновъдство, растениевъдство и занаятчийство в тясна
връзка с близко разположения град София, към чийто строителни граници се присъединява
във втората половина на XX-ти век. Във въпросните местности попадат предимно ливади
и пасища, както и орни земи обработвани за отглеждане на житни култури, предимно до
средата на XX-ти век, но и след това (Фигура 27). Характерните (топонимия) имена на
местностите в територията "край ливадата", "леската" и "върбата" са показателни за
мястото.

Фиг 25: Ляво: Извадка от картен лист 41-43 на 3-то военнo-топографско проучване на
Австро-Унгария от 1910 г. (Eötvös University, 2021); Дясно: Вършитба в село Драгалевци в 1941
г. (Картография, 1993)

Общият градоустройствен план, разработен под ръководството на Адолф Мусман в периода
1936-1938 година залага на концепцията за формирането на София като град-градина със
здравословни условия на живот и цялостна зелена система проникваща до вътрешността
му чрез т. нар. зелени клинове, част от които правят връзка с планината Витоша. Такива
възможности остават до наши дни след 85 години от първоначалната идея, но тяхната
реализация все още е под въпрос, както поради възстановяването на частната
собственост след 1992 година във връзка с новото законодателство след промените от
1989 г., така и поради сериозното забавяне при отчуждаването на съответните имоти,
попадащи в предвижданията за озеленяване в изменението на ОУП от 2009 година.

Схема 25: Фиг. Исторически обхват на предвижданията на основополагащите градоустройствени
планове на София (Софияплан, 2021)
64

В този дълъг период има приемственост в градоустройствените планове (Схема 25), които
потвърждават нуждата от такава връзка, но предлагат различен обхват, който
постепенно се свива, както с нарастването на София, така и с конституционните промени
възстановили значението на частната собственост, заедно със силно ограничените
действия на Столична община свързани с отчуждаване през тези близо 30 години.
Съвременно развитие
Съвременното състояние на зелената система в обхвата на проучването е в широк
диапазон между процеса на настъпваща урбанизация и самовъзстановяване на екосистеми.
Пълзящата урбанизация от вън навътре в територията е обусловена от наличието на
изградена сива инфраструктура (булеварди, улици, технически проводи и съоръжения) по
границите й. Това е свързано със замяна на наличната естествена тревна и храстова, а на
места и дървесна растителност със сгради, улици и в по-ограничен обхват и с декоративна
поддържана растителност (Схема 26).
По съществуващите, но слабо изградени улици има издънкова, естествено настанила се или
засадена в миналото дървесна растителност, включително предимно широколистна и порядко иглолистна, както и плодни дървета.
Дворищното озеленяване е богато в рамките на имоти усвоени в миналото за индивидуално
ползване като еднофамилни къщи и вили. То е свързано и с част от издънковата
растителност покрай улиците като част от него попада в уличната регулация, която все
още не е реализирана. По-скромно е дворищното озеленяване в имотите усвоени и усвоявани
през последните 20 и повече години в рамките на устройствените зони за малкоетажно
жилищно и смесено предназначение, където преобладават многофамилните жилищни сгради,
заедно с по-високи постигнати параметри на плътност и интензивност на застрояване,
както и осигурени места за паркиране и гариране, които намаляват площта за озеленяване
до изискуемия минимум, а често и под него.
Покривното озеленяване отсъства от пейзажа на двата квартала, а вертикалното
озеленяване е представено, както и от проектирано и изпълнено такова предимно от увивни
форми, така и от допълнително засадено от обитателите и ползвателите на имоти и
сгради, но също и самостоятелно израснали пионерни или инвазивни форми, катерещи се по
стълбове, огради и сгради с по-ниско или липсващо ниво на поддръжка.
Като цяло, развитието на зелената система на територията на двата квартала се свежда
основно до специализираното озеленяване в рамките на Софийския Зоопарк, както и до
отделни фрагменти на улично и дворищно озеленяване, които са в зряла степен на развитие
след осъществено съвременно строителство и благоустройство. Междинната форма на
озеленяване в частни имоти до уличната регулация, което е в известна степен широко
достъпно, е добро решение. То за съжаление често е съпътствано от формално одобрен
минимален процент на озеленяване във вътрешно-кварталното или дворно пространство.
Проблем е тенденцията, че дори и реализирано при въвеждането в експлоатация, в
последствие бива заменено най-вече от места за паркиране и гариране.

Схема 26: Състояние на озеленяването – структура на растителната покривка (Коперник, 2020)
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Като цяло състоянието на растителността в обхвата на проучването варира силно. От
една страна в близост до първостепенната улична мрежа и в близост до райони на
застрояване, растителността е под значителен натиск свързан с движение, отъпкване,
зариване, запрашаване, прегряване, запечатване, подрязване и други. От друга страна във
вътрешността на територията растителността се самовъзстановява и е в етап на
междинна сукцесия, което се наблюдава от сателитните изображения, в които е видно
настъпване на дървесно-храстовите елементи без никаква намеса и поддръжка от страна
на частните собственици или на Столична община като очакван бъдещ стопанин.
Бъдещо развитие
Рамката за дългосрочното бъдещо развитие поставена в ОУП на СО, одобрен с Решение №
960/16.12.2009 г. на Министерски съвет и свързания с него Закон за устройството и
застрояването на Столичната община, са определени следните устройствени категории
устройствени зони и терени за озеленяване със съответно предназначение и основни
функции в обхвата на проучваната територия (Схема 28):








зона за градски паркове и градини (Зп), определена за паркове за ежедневен и седмичен
отдих с площ над 5 ха, като се допуска застрояване със сгради и съоръжения за
дейности, свързани с отдиха; имотите, за които е определена тази устройствена
категория е възможно да бъдат частна собственост, като в случая това е
относително широката ивица, част от зеления клин по река „Драгалевска“, който
прелива с известно прекъсване в Ловния парк на север от разглежданата територия,
същевременно тук е и едно от големите предизвикателства поради големия дял
частна собственост за отчуждаване;
терени на локални градини и озеленяване (Тго), определени за паркове за ежедневен
отдих с площ под 5 ха, като се допуска застрояване, обслужващо основната паркова
функция; имотите, за които е определена тази устройствена категория, следва да са
задължително публична собственост, като това условие не е спазено в случая на
градината при възвишението Могилата, където част от предвидената площ е заета
от жилищен комплекс Park&Spa Vitosha, а в другият такъв терен покрай десния
приток на река Слатинска (още: река Новачица) и ул. „Яна Язова“ има следи от
предходен начин на трайно ползване свързан със запечатване на почвите в
източната му част;
терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути (Тзв),
определени за озеленени терени с компактна или лентова форма, осъществяващи
връзки между елементите на зелената система, като не се допуска строителство с
изключение на съоръжения и елементи на техническата инфраструктура, в случая
това са поречията на реките Драгалевска (Селска) и Новачица, които образуват
Слатинската (Сухата) река при вливането си в източния край на Ловния парк извън
проучваната територия;
терени за специални зелени площи (Тзсп), определени за зелени площи със специфичен
режим – зоопаркове, ботанически градини, мемориални, етнографски и балнеоложки
обекти и други, в случая съществуващият Софийски Зоопарк;

Схема 27: Състояние на озеленяването – улично озеленяване към съществуващата улична мрежа
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Схема 28: Предвиждания в ОУП за зелената система (Софпроект, 2009)

Схема 29: Предвиждания в ПУП за % на озеленяване (ГИС София, 2020)
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Освен споменатите устройствени зони предвидени в ОУП от съществено значение са и
конкретните предвиждания на приетите подробни устройствени планове, които
определят минималния процент на озеленяване, както в терени за широко обществено
ползване, така и в такива за ограничено или частно ползване (Схема 29). Също, при поцялостна реализация на уличната регулация около предвижданията за първостепенни и
второстепенни елементи на уличната мрежа, както и при благоустройството на тези
елементи е вероятно по-голямата част от наличните към момента улични дървета да
бъдат премахнати, най-вече поради попадането им в уличното платно, но и поради тесните
тротоари предвидени в ПУП.
Изводи
При вече реализирани като застрояване квартали се наблюдават значителни контрасти
между състоянието на частното и общественото озеленяване за сметка на второто, в
което има нужда от по-сериозни инвестиции. Приоритет е разработването на образци и
препоръки за озеленяване при условия на тесни тротоари по елементите от
първостепенната и второстепенната улична мрежа, запазване на малки биологични
коридори покрай реките и други ситуации. Те изискват специфичен подход поради липса на
достатъчна гъстота и площ на терени за широк обществен достъп, които да формират
по-добре обвързана мрежа от локални елементи на зелената система. Създаването на
условия, насоки и стимули за внедряването на микро зелени елементи в средата би могло да
осигури по-равномерно и планомерно предлагане на екосистемни услуги и ползи от тях от
страна на зелената система за здравословна и качествена жизнена среда. Предвиждането за
зелен клин по Драгалевската река е основен фактор за интереса към територията, заедно с
другите пространствени предимства на мястото, но съдбата му зависи от способността
на Столична община да подсигури отчуждаването и други междинни възможности за
компенсиране на собствениците преди превръщането му в публична собственост и широко
достъпно обществено благо.

Санитарно-хигиенни и екологични условия
Екологичните условия в обхвата на проучването са благоприятствани от близостта на
територията до планината Витоша, което предполага по-добро проветрение и
микроклимат. Непосредствено преминаващата интензивно натоварена южна дъга на
околовръстния път, двата стръмни и натоварени булеварда “Черни връх” и “Симеоновско
шосе”, и съпътстващата ги линейна инфраструктура, както и условията за пренос на
замърсители от съседни квартали, влошават тези първични условия.
Компонент атмосферен въздух
Качеството на атмосферния въздух е най-същественият фактор на околната среда за
човешкото здраве. Наситеността на замърсители в атмосферния въздух е проблем за град
София от десетилетия, макар и с известно подобрение през последните няколко години,
включително и заради по-благоприятен климат през зимата и ограниченото придвижване
заради пандемията от Covid-19. На територията на ГЕ1 „Кръстова вада-изток“, ГЕ3
„Витоша – Лозенец“ и ГЕ4 „м. Зоопарка“ няма официални станции за измерване на
замърсяването на въздуха от националната мониторингова система на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС), но данните от други места в града дават ориентировъчна
представа за състоянието на въздуха в тази територия. Може да се твърди, че измерените
12
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данни от автоматичните измервателни станции (АИС) „Павлово“, „Хиподрума“ и „Младост“
след претегляне могат да дадат приблизителната фонова картина за ГЕ1 „Кръстова вадаизток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“. За тези АИС е известно, че има превишения на
замърсяването над средноденонощните норми за ФПЧ 10 между 30-70 дни в годината през
последните 5 години12, така че може да се очакват около 50 дни с превишения за
разглежданата територия. Стойностите на ФПЧ 2.5 вероятно са около пределно
допустимите средногодишни концентрации, съдейки от единствената станция
„Хиподрума“, в която се измерва официално тази фракция на праха. Все още няма достатъчно
пълни данни от общинската мрежа установена по проект AIRTHINGS, но след втората
година, която ще бъде първа след тестовата 2020 би могло да бъдат допълнително
претеглени данните от станциите на Столична община, по-близко разположени спрямо
тези на ИАОС. Те са общо 4 и включват тази при Зимен дворец на спорта (на ул. „Акад. Стефан
Младенов“ 80), при МС „Джеймс Баучер“ (на бул. „Джеймс Баучер“ в градината пред църква „Св.
Мина“), при район "Студентски" (на ул. „Боян Каменов“ бл. 2) и в квартал „Драгалевци“ (на ул.
„Нарцис“ 2). Допълнителни измервания от гражданската мрежа AIRBG.info показват (Схема 30)
подобна картина, която е около критичните прагове за трите основни замърсителя ФПЧ 10,
ФПЧ 2.5 и NO2 в средногодишен план (Код България, 2020).
В допълнение на измерванията може да се коментира и последният опит за моделиране в
Програмата за качеството на атмосферния въздух 2021-2026, който има много
недостатъци от гледна точка на инвентаризация, метеорология, разделителна способност
и калибриране. Въпреки това, и там се потвърждават подобни тенденции при значимо
подценяване на замърсяването около главните транспортни артерии, както и дисперсията
на част от замърсителите, поради изтъкнатите недостатъци на нивото на модела. В
моделните резултати за територията на това проучване се отчитат следните
средногодишни стойности:




Азотни оксиди - общо между 10-26 мг/м3 и като принос на транспорта между 10-20
мг/м3;
ФПЧ 10 - общо 17-25 мг/м3; отопление 17 мг/м3; транспорт 16-22 мг/м3
ФПЧ 2.5 - общо 10-12 мг/м3; транспорт 6-7 мг/м3.

След съчетаването на наличните източници на информация може да се каже, че основните
източници на замърсители са 1) автомобилният транспорт и свързаната най-вече с него
ресуспензия на фин прах, но също така 2) изгарянето на твърдо гориво за отопление
предимно в съседни територии и 3) строителството, което е особено интензивно в
разглежданите и в съседните квартали. Територията е заобиколена от интензивно
натоварени транспортни артерии като южната дъга на СОП, както и артерии с върхови
натоварвания и силно изразени задръствания по стръмните и с прекъснат режим на
движение булеварди „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. Жителите и работещите в ГЕ1 и ГЕ3
и съседните им квартали изнасят големи количества пръст от неблагоустроените улици с
помощта на движението на лични и служебни автомобили. Домакинствата в разглежданите
квартали отопляващи се на твърдо гориво според преброяването на НСИ от 2011 са малко
под средното за целия град, но в непосредствена близост са кварталите „Драгалевци“ и
„Симеоново“, където въпреки газификацията има голяма концентрация на домакинства
отопляващи се на твърди горива, а разглежданата територия е от подветрената страна
спрямо тях. Това е решаващо при обичайно срещания режим на планинско-долинните ветрове
и въздушни течения през нощта, включително и при слаб вятър и инверсии. При по-силните
редовни северозападни ветрове влияние оказват и кварталите разчитащи на твърди горива
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в западната част на града. Наличието на големи строителни обекти и увеличаващи се
запечатани повърхности, ерозия и наноси при ниското ниво на благоустройство е
допълнителна предпоставка за завишение на праховите частици дори и по
второстепенните улици като за това спомага не само движението, но и поривите на
вятъра, поройните и интензивни валежи и снеготопене.
В обобщение, съвкупността от тези източници на замърсяване е предпоставка за временни
и по-дълготрайни превишения на нивата на фини прахови частици, азотни оксиди и поспециално на азотен диоксид, най-вероятно и на производния вторичен замърсител озон.
Препоръчителните нива от Световната здравна организация определено се надхвърлят.
Превишенията на фин прах са сезонни, извън вегетационния период и по време на
инверсиите, когато интензивният трафик и отоплението на твърди горива заедно
увеличават нивата на концентрация на фин прах. Транспортът допринася за високи
концентрации на азотен диоксид над нормите в рамките на около 3 месеца в цялата
територия, а превишенията на азотни оксиди и озон в непосредствена близост до
транспортните артерии имат ежедневен характер през по-голямата част от годината в
активната част от денонощието.

СХЕМА 30: места на измерване на NO2 (2019-2020) и ФПЧ2.5 и ФПЧ10 (2017-2018) от гражданската
мрежа airbg.info
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Схема 31: Интерполация на измервания на ФПЧ 10 в µg/m3 за цяла календарна година (10.2017-09.2018 г.) от
гражданската мрежа airbg.info

Схема 32: Интерполация на измервания на ФПЧ 2.5 µg/m3 за цяла календарна година (10.2017-09.2018
г.) от гражданската мрежа airbg.info
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Компонент води
Водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните води на територията на
Столична Община се осигурява от „Софийска Вода“ АД. Физикохимичните и
микробиологичните качества на питейната вода публикувани от дружеството нямат
стойности опасни за човешкото здраве. В обхвата на проучване не са правени измервания на
качеството на питейната вода като най-близко разположения пробовземателен пункт в
район Лозенец е на ул. „Елин Пелин“ 45 (Софийска вода, 2018). В него, както и в другите близко
разположени пробовземания в район Студентски и Триадица не са установени съществени
рискове за здравето с изключение на периодични достигания до и надхвърляне на нормата за
свободен хлор в интервала от 0,3 до 0,4 КОЕ/100ml.
Река „Драгалевска“, чийто водосбор е от пето йерархично ниво, обхваща изцяло
разглежданата територия. Управлението на повърхностните води следва да съобрази
съществуващите склонови характеристики и модификациите на терена от
осъщественото и бъдещо строителство с оглед избягване на замърсяване, ерозия и
формиране на кални петна, които се превръщат в източник на прах (Схема 33). Качеството
на повърхностните води протичащи през ГЕ1 „Кръстова вада-изток“, ГЕ3 „Витоша –
Лозенец“ и ГЕ4 „м. Зоопарка“ не попадат в официалната система за мониторинг като всички
пунктове са отдалечени нагоре по течението на съседни водни тела или надолу по
течението на река „Владайска“, малко преди вливането й в река „Искър“, приемници на водите
на „Драгалевска“ река. Съдейки от състоянието на други реки в Столична община след
селищни структури без достатъчно изградена канализация и множество зауствания,
повърхностен отток от пътна и улична мрежа или кумулативно влияние на попивни и
изгребни ями може да се твърди, че водите на река „Драгалевска“ след квартал „Драгалевци“
и южната дъга на СОП са с недобър екологичен потенциал и дори лошо екологично състояние
през определени периоди от годината. От оттока и валежите зависи и постигането на
добро химично състояние. В обхвата на разглежданите квартали канализационната мрежа не
е напълно изградена и са налице сгради без достъп до канализация, в очакване на включване
към мрежата.
Компонент почви

СХЕМА 33: Интерполация на измервания на NO2 в µg/m3 за цяла календарна година (10.2017-09.2018 г.)
от гражданската мрежа airbg.info

Първичните почви в разглежданата територия са делувиални и делувиално-ливадни
(Картография, 1993). Част от тяхната структура е запазена в неусвоените територии
покрай зеления клин и на други по-малки като площ места. Техногенните почви постепенно
ги изместват (Коперник, 2021). Делът на незапечатаните повърхности към 2018 г. e 69.5%
от общата площ на изследваната територия (Схема 35). В периода между 2006 и 2018 г. се
наблюдават различни темпове на запечатване, които съответстват на пазарните процеси
свързани с градското развитие, строителството и недвижимостите (Схема 36). Силно
изразен като принос в преобразуването на повърхностите и почвите е периодът на
големите очаквания преди и около влизането на България в ЕС до ипотечната и глобална
финансова криза от 2009 г. След това през двата периода 2009-2012 и 2012-2015 г. почти
отсъства нарастване, но нивата на строителство и усвояване на нови терени „на зелена
поляна“ бавно се завръщат до междинни нива спрямо базовите години в периода 2015-2018 г.
Освен строителството на място, покрай СОП се наблюдава струпване на значителни земноизкопни маси, които са привнесени и от други строителни площадки в южната част на град
София от частни и обществени обекти. Тези насипи са с обеми, които влошават
състоянието на иначе все още добре запазени участъци с делувиално-ливадни почви под тях.
Общите тенденции водят до локално влошаване на въздуха, микроклимата и ускорено
оттичане или неблагоприятно задържане на дъждовната вода в отделни участъци.
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СХЕМА 34: Повърхностни води и натрупване на воден отток в рамките на склона

Схема 35: Дял на запечатаните повърхности
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Компонент ландшафт
Първичният ландшафт в разглежданата територия е граничен между „Котловинен,
ерозионно-акумулативен и акумулативно-ерозионен, преходен към умерен с дъбови гори,
храсталаци и ливади“ и „Нископланински, ерозионно-денудационен с дъбови гори (Q. frainetto,
Q. cerris) и шибляци, част от „Преходните към субсредиземноморски, горски и шиблякови
ландшафти, които от своя страна принадлежат към „Планинските, топлоумерени
семихумидни (Среднобалкански)“ (Велчев и кол., 2011). В геоложко и геоморфоложко отношение
този първичен ландшафт е оформен от прехода между кватернерни наносни конуси към
алувиални, пролувиални и езерни седименти на денудационно-ерозионния склон в подножието
на Витоша (Картография, 1993). В хидрогеоложко отношение образуването на
ландшафтната покривка е предпоставена от грунтовите води в квартернера - чакъли,
пясъци и глини. Почвите са делувиални и делувиално ливадни, 5 и 6 категория. Съвременният
климат е умерен с 9 градуса средна годишна температура, 650 мм среден годишен валеж,
като непосредствено влияние оказва близостта с Витоша по отношение на температура,
вятър, влажност и валежи. Растителността през XX-ти век е свързана със
селскостопанския начин на ползване на земите на мястото на гори от дръжкоцветен дъб,
клен, габър и др. Животните в близкото минало са били характерни представители на пояса
на широколистните гори (600-1200 м) с нарастващо присъствие на домашни животни до
средата на XX-ти век и нарастващо присъствие на синантропи през втората половина на
XX-ти и началото на 21-ви век. Важно е да се спомене и богатото животинско царство
обгрижвано в Софийския Зоопарк, който представлява своеобразен културен ландшафт.
Последователността от човешко присъствие определило крайния облик на земята е
свързано с преход от селскостопанско ползване към селищно изграждане и застрояване на
земята – от животновъди и земеделци, през временни и постоянни обитатели на вили и
еднофамилни къщи, работещи в складови и производствени бази и в зоологическата градина,
както и търговски и обслужващи обекти покрай южната дъга на СОП, булевардите „Черни
връх“ и „Симеоновско шосе“ към все още разпръсната урбанизация в градиент между
нискоетажно застрояване към средно и високо формиращо се през последните няколко
години около булевардите, за които са характерни интензивен трафик и задръствания около
основните кръстовища. Най-общо преминаване от земеделски към урбанизиран облик на
земята, както и от зелена към сива инфраструктура със силно изразен контраст към
момента между сукцесия във вече изоставените бивши земеделски земи и строителство в
ново усвояваните урегулирани поземлени имоти, комплекси и квартали. Предвиденото в ОУП
развитие на градската зелена система в териториите около „Драгалевска“ река е
предпоставка за бъдещото повишаване на качеството на живот за прилежащите жилищни
райони, запазване на благоприятни микроклиматични характеристики и добра стъпка в
развитието на зелената система на целия град. Визуалната връзка с планината Витоша е
силно осезаема в района, но постепенно голяма част от сградите се оказват на втора линия,
а улиците и оскъдните пространства за широко обществено ползване не са целенасочено
замислени да бъдат визуално и естетически обвързани. Основни визуални коридори в бъдеще
е възможно да бъдат оформени и да са налични в рамките и покрай зеления клин, предимно по
границите му.
Компоненти природни обекти и биологично разнообразие

Схема 36: Последователност в запечатването

В кварталите ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша Лозенец“ няма защитени природни
обекти. Съществуващата растителна покривка, частично включена в зелената система на
София като част от един от зелените клинове, може да се разглежда и като екологичен
коридор. В сегашното й състояние полуестествената растителна покривка осигурява
ценна връзка между природен парк Витоша, Ловен парк и Борисова градина, които са среди с
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много богато градско биоразнообразие с голяма концентрация (Визия за София, 2018).
Екологичните връзки функционират въпреки тесните места и бариери, които елементите
от първостепенната улична мрежа, пресичащи зеления клин, представляват. Това положение
все по-бързо се променя в посока уплътняване и разширяване на обхвата на изкуствените
повърхности, насищане с интензивни градски функции, повече човешко присъствие наоколо,
а в перспектива при по-значително паркоустрояване на зеления клин и в самия екологичен
коридор. При бъдещото осъществяване на парковите територии за широко обществено
ползване е изключително важно да бъдат оставени по-диви участъци, които да бъдат
острови и нишки за разнообразните видове, вече представени в зеления клин. Освен това е
нужно осмисляне на пресичанията на ринговете (СОП, ул. „Филип Кутев“), както и на други
булеварди и улици (бул. „Пейо Яворов“, бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Стоян Михайловски“), не
само като пешеходни и велосипедни, но и като екологични зелени коридори.

При животните разпределението включва 16 бозайници (предимно прилепи), 94 птици (вкл.
Малкият ястреб, Градинските коприварчета, червеноопашки и присмехулници, Беловратата
и червеногушата мухоловка, Сивата сврачка, Черният кълвач, Соколът орко, Елшовата
скатия, Беловеждият дрозд и др.), 5 земноводни и влечуги, 114 безгръбначни (вкл. Еленовия
рогач (Lucanus cervus) и Червената горска мравка (Formica rufa).

Общо 244 вида животни и растения със статут на опазване са идентифицирани като
потенциално налични в територията.

Фиг 27: Изглед на север на екологичния зелен коридор предвиден като зелен клин покрай
Драгалевска река (Визия за София, 2018)

Фактори свързани с вещества, процеси и отпадъци
Според регистрите за мониторинг на отпадъците на ИАОС, в обхвата на проучването:


Фиг 26: Изглед на юг на екологичния зелен коридор предвиден като зелен клин покрай
Драгалевска река (Визия за София, 2018)

Видът естествено местообитание, което е от голямо значение за опазване е това на
„Алувиалните гори с черна елша и планински ясен“ (91E0). Растенията с консервационен
статус са 15, сред които Планинският ясен (Fraxinus excelsior), който е в категорията „близо
до заплаха“ според Международния съюз за защита на природата. Освен него може да бъдат
споменати Бялата въра (Salix alba), Черната елша (Alnus glutinosa), Лечебната динка
(Sanguisorba officinalis) и Ливадната лисича опашка (Alopecurus pratensis).





Има по едно лице, което извършва дейност като търговец и/или брокер, но само като
адресна регистрация и управление на дружество, такова което пуска на пазара
батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства,
изпълняващо задълженията си чрез колективна система, също две лица, които пускат
на пазара електрическо и електронно оборудване, част от колективни системи и
едно лице, което пуска на пазара гуми, част от колективна система
Няма лица, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци, лица
които пускат на пазара минерални или синтетични масла, полимерни торбички, също
и лица чиито производствен процес дадено вещество или предмет се определя като
страничен продукт, нито производители на отпадъци, които са престанали да бъдат
отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, от ЗУО
Няма площадки за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.
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Фиг 28: Извадка от брошура за разделно изхвърляне на отпадъците в район Лозенец (Зелена
София, 2018)

Управлението на битовите отпадъци се осъществява посредством събирането им в
контейнери и система за тяхното извозване, обхващаща всички обекти в експлоатация и се
осъществява чрез концесия от страна на Столична община. Основен регистриран проблем е
наличието на отпадъци извън контейнерите и неприятна миризма в топлите месеци. По
време на теренното проучване на територията са регистрирани 290 контейнера за смесени
битови отпадъци и 41 контейнера за разделно събиране на отпадъци. Контейнерите са
относително равномерно разпространени, като единствено частите от ГЕ1 „Кръстова
вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“, разположени най-далеч от главните пътни артерии
не попадат в 2 минутен пешеходен изохрон от контейнерите. Често срещан проблем са
разпилените отпадъци извън предвидените за тях контейнери (105 установени локации),
както и нерегламентирано натрупани строителни отпадъци (14 установени локации). В
територията са разположени 19 групи цветни контейнери на ЕКОБУЛПАК за отпадъци от
опаковки от хартия, метали, пластмаса и стъкло, както и един пункт за дрехи на БЧК (СОП
216) и контейнер (бул. „Симеоновско шосе“ 110). Непълни са данните за направленията за
определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси (малко
на брой спрямо броя на строежите и с липси за последните години). В района отсъстват
определени места за разделно събиране на зелени биоотпадъци, както и пунктовете за
опасни отпадъци от домакинствата, гуми, масла, батерии, акумулатори и електро уреди,
каквито има извън разглеждания обхват, но в други по-отдалечени части на град София.
В разглежданите квартали отсъстват сведения за стари замърсявания, съществуващи
замърсяващи производства и складови дейности свързани с рискови вещества.
Управлението на отпадъците е в рамките на обичайната установена практика за град
София и Столична община, както и обичайното ниво на разпиляване на битови отпадъци и
нерегламентирано изхвърляне на такива от строителни и ремонтни дейности.
Схема 37: Наличие и достъп до контейнери за събиране на отпадъците и свързани проблеми
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Фактори рискови енергийни източници - шум, вибрация, радиация, електромагнитни лъчения
Дневното шумово натоварване е високо в почти цялата територия, обект на настоящата
разработка. Голямо влияние оказват пътните артерии бул. „Черни връх“, бул. „Симеоновско
шосе“ и СОП.
Нормите за ниво на шум са определени в НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за
шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите
за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху
здравето на населението. Граничните стойности на показателите за шум в наредбата са:



за жилищни зони и територии – 55 dB (ден), 50 dB (вечер) и 45 dB (нощ)
за територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик –
60

Данните от изследването на шумовото замърсяване показват завишени дневни нива (над
55db), за почти всички открити пространства и някои фасади на сгради (Схема 38), Около 7%
от територията (без площите на сградите) има средни дневни нива на шума под 55 dB, което
е допустимото ниво в наредбата за територии с преобладаваща жилищна функция. Това са
площи основно във вътрешно-квартални пространства, дворове или значително
отдалечени от основните пътни артерии терени. Спазвайки критериите в тази наредба,
трудно биха могли да се определят терени за социални обекти, лечебни обекти и учебни
заведения, където нормата за дневно шумово натоварване е под 45 dB. Зоологическата
градина може да бъде специфичен локален източник на шум. На Схема 39 са разгледани и
нивата на шум през нощта, където териториите около основните булеварди изпъкват с
неблагоприятни стойности, особено осезаемо е влиянието на СОП.
Вибрациите в района може да се обвържат с интензивния трафик и преминаването на
тежкотоварни автомобили, както по СОП, така и по околните булеварди под формата на
вътрешно градски транзит или във връзка със строителни обекти. Вибрациите от
релсовия транспорт към настоящия момент нямат пряко влияние върху разглежданата
среда, но в бъдеще изграждането на трамвайно трасе по бъдещия бул. „Филип Кутев“, както
и разширения на метрото може да окажат локални ефекти при некачествено проектиране и
изпълнение, което следва да бъде избегнато.
Радиационната обстановка в Столична община се измерва в точки извън територията,
като може да се твърди, че за нея важи обичайното положение на радиационния фон в рамките
на нормата. Няма причини за увеличени стойности на природния фон или за концентрирано
радиационно излъчване поради наличие на обекти използващи радиоактивни технологии.
Единственият риск може да произтече от външни фактори или от привнасяне на инертни и
други строителни материали с по-високи нива на излъчване във връзка с изграждане, земнонасипни работи, ремонти и др., което подлежи на контрол от гледна точка на произхода и
качеството на влаганите материали в строителния процес.

СХЕМА 38: Нива на шума през деня
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Електромагнитните лъчения около радио и телевизионни станции и базови станции на
мобилните оператори са в рамките на нормите според последни публикувани данни от
измервания и мониторингови станции (НЦОЗА, 2014). Измерванията и мониторингът са в
близост и в тясно отношение със съществуващите съоръжения. Наличните измервания са
правени преди въвеждането на 4G и 5G технологиите и по-масовата употреба на мобилни
устройства, която се увеличи и по време на пандемията от Covid-19. Съответно, належащо
е провеждането на нови актуални измервания и тяхната интерпретация спрямо по-мащабни
изследвания на въздействието в европейски и глобален план.

СХЕМА 39: Нива на шума през нощта

Фиг 29: Карта публикувана по проект „Инициативи за обществено здраве“ на НЦОЗА към 2014
г. и данни от измервания в монторинговата станция МР „Витоша“ на ул. „Яна Язова“
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Санитарно-охранителни зони, сервитути и обекти с обществено предназначение

Изводи

Санитарно-охранителната зона, която попада
върху минимална площ от територията се намира
около хлораторната станция от северозападната
страна на кръстовището между СОП и бул. „Черни
връх“ (Фигура 32).

От направения анализ на санитарно-хигиенните и екологичните условия се установява, че
натрупването на вредни въздействия на прага и над допустимите нива на вредности се
съсредоточават около главните булеварди, които в случая са характерни с липсата на
достатъчно прилежащо пространство, което да буферира вредните въздействия. Това
оказва отрицателно влияние не само на непосредствено разположените квартали, но и на
такива, които са на следващата линия спрямо главните артерии. Тези въздействия ще имат
дългосрочен ефект, ако не бъдат предприети ограничаващи политики на градско ниво,
предимно свързани със замърсяващия транспорт, както и мерки за смекчаване на
въздействията.

Сервитутите около въздушни електропроводи,
които в миналото са били извън границите на град
София, днес оказват влияние върху застрояването
и дейностите осъществявани на север от СОП и
покрай двата булеварда „Черни връх“ и
„Симеоновско шосе“. В бъдеще се очаква
електропроводите да бъдат проведени под земята
и около тях да се освободят допълнителни
пространства за застрояване и ползване на
открити площи за различни цели. Тъй като
разходите за това са големи, възможно е това
решение да се забави значително във времето.
Фиг 30:

Санитарно-охранителни зони и
сервитути

Обектите с обществено предназначение, както и обектите свързани с храненето, са
представени на две отделни фигури. От гледна точка на противоепидемични мерки, част от
обектите представляват риск за определени заболявания и подлежат на контрол и
ограничаване на дейността им при определени условия.

Фиг 31:

(ляво) Обекти с обществено предназначение, (дясно) Обекти свързани с хранене
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9. Условия за спорт и отдих

и колоездене са застъпени по някои от вътрешно кварталните улици и неформални пътеки,
което е видно от отбелязаните трасета на приложението Strava (Фигура 34).

Условията за спорт и отдих за широк обществен достъп в разглежданата територия са
много ограничени като предлагане, въпреки че в контактните територии и отвъд тях има
такова. Голяма част от перспективните предвиждания свързани със системата на отдиха
общо, и със спорта в частност, са в зависимост от успешното провеждане на
отчуждителните процедури за зеления клин преминаващ през територията, както и
площното разпределение на разнообразни среди за пасивен и активен отдих, в т.ч. и спортни
дейности, които ще бъдат устроени и създадени в бъдеще.
Среда и ресурси за отдих и база за масов спорт
Средата за отдих в жилищните единици преминава от режими на ползване на индивидуални
дворове към колективно ползване на общи дворове, които в много от случаите осигуряват
минимални условия за отдих, като вместо това дворовете са заети предимно от места за
паркиране. Това в голяма степен ограничава дейностите на свободното време и ги насочва
към затворената и индивидуална част на дома или към комерсиални обекти на развлечения и
обекти и среди с широк обществен достъп далеч от дома. Когато всичко това е
съпътствано от ползването на транспортни средства, отдихът се отдалечава от
физическата активност, което в много случаи би довело до отрицателни здравни
физиологически и психологически ефекти. Средите за отдих непосредствено край
жилищните единици са все още неотчуждени зелени площи, предвидени предимно за широк
обществен достъп. Това са съществуващият Зоопарк, който е с ограничен достъп, както и
трудно достъпните крайречни ландшафти и непълноценно реализирани локални градини.
Докато бъдат реализирани предвижданията за зеления клин, общодостъпните среди и
ресурси за отдих попадат в групата на т.нар. нерегламентирани. Техният избор се
ограничава допълнително и от постепенното усвояване и застрояване на имоти на „зелено“,
което включва разгледаните елементи на зелена инфраструктура. Това са ливади в процес на
сукцесия, при които ръста в площта на урбанизираните територии и
самовъзстановяването на дървесно-храстовата растителност при все още не проведени
улици и други елементи на пешеходната мрежа и разбираемо отсъствие на действия по
оформяне на растителността правят все по-трудно ползването на съответните
открити пространства.
Това налага обръщането на обитателите на разглежданите квартали към осигуряването на
достъп до среди за отдих на други места в и край града. Ежедневно привлекателни са вече
реализирани зелени площи в съседни територии и райони като Ловен парк и Борисова градина,
Южен парк и други по-малки и отдалечени площи, което налага използването на личен или
обществен транспорт. В повечето случаи най-близко разположеният достъп до тях е през
нерегламентирани входове, някои от които не са особено добре познати, трудно достъпни
и не са особено привлекателни за всички групи, а освен това имат незначителен обхват за
територията, дори и при разстояние на обслужване от 500 m (Схема 40). Ползването на
личен транспорт е свързано с допълнително натоварване на съседните районни паркове и
квартални градини и е съпътствано от недостиг на места за паркиране през почивните дни.
Добра алтернатива представлява и относително прекият достъп с транспорт до
подножието и по-високите части на Витоша, предимно през почивните дни, но е важно да се
отбележи, че непосредственият достъп пеша или с велосипед е сериозно възпрепятстван
от липсата на адекватни условия за тези начини на придвижване поради множество
пресичания на големи булеварди, тесни или липсващи тротоари и алеи, липса на ориентири и
други. Макар и минимално практикувани спрямо други територии в града, спортното тичане

Фиг 32: Обобщени трасета и за спортно тичане и колоездене в приложението Strava (от ляво
на дясно)

Спортните обекти, налични на територията, са открити и закрити плувни басейни, тенис
кортове, футболни игрища, фитнес зали и йога център. С малки изключения тези съоръжения
са достъпни единствено за обитателите на затворения комплекс където се намират,
гости на дадения хотел или ученици в съответното частно училище. Повечето спортни
обекти са съсредоточени в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“. В ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ са налични
тенис кортове и футболно игрище, също достъпни за ограничен брой хора, като жителите
могат да се възползват от зала за тенис на маса, за танци и малка стена за катерене в
разположения наблизо мол Парадайс. В близост до ГЕ3 достъпни спортни обекти има на
територията на Студентски град, включително и в комплекса на НСА и около Зимния дворец
на спорта. От 10 обекта отбелязани във функционалния анализ единствено 2 са отворени за
обществено ползване (фитнес и йога студио) (Схема 41). В разглеждания обхват не е налична
нито една спортна площадка или игрище за свободно използване.
Изводи
Системата на отдиха има бъдещ потенциал, но все още остава неясна съдбата на терените
предвидени за отчуждаване, както и облагородяването им с цел широк обществен достъп и
активно ползване. Поради централното положение на територията в южната част на града,
за обитателите й съществуват алтернативни възможности в околни градски и
извънградски територии, но в повечето случаи те са свързани с моторизиран достъп и
липса на непосредствен контакт за по-пълноценно изживяване. Поради начина и характера
на застрояване и развитие на територията все още остават ограничени възможностите
за отдих непосредствено край и в жилищната среда.
Въпреки наличието на частни обекти за спорт и разнообразните възможности в
затворените комплекси, условията за практикуване на спорт в зоната за по-голямата част
от населението са значително ограничени и налагат използването на такива съоръжения в
други части от града. Близостта до Природен парк Витоша и до градски паркове създават
възможности за спортове като трекинг, джогинг и колоездене. Потенциалното развитие на
парковата зона би могло да включи и изграждането на спортни площадки достъпни за по79

широк кръг хора. Изграждането на алеи и свързването на новия парк със съществуващата
зелена система ще отвори нови възможности за физически активности и пълноценен отдих
без опосредстващата роля на транспорта.

Схема 40: Достъпност до среди за отдих - паркове и градини за широк обществен достъп
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Схема 41: Спортни обекти от функционален анализ
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10.Културна идентичност и наследство
ПРИЗНАТИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ



намаляващи във височина, плътност и интензивност жилищни зони във
вътрешността, с изключение на южните части на територията, където
височината е средна, въпреки определената в ОУП на СО, 2019 жилищна устройствена
зона за малко застрояване.

В разглежданата територия отсъстват декларирани и/или обявени недвижими културни
ценности по смисъла на Закона за културното наследство.
КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
Фактори
Липсата на признати културни ценности не лишава кварталната среда от своя
идентичност. Факторите, които я определят, могат да се разделят на меки и твърди.
Твърдите фактори са физическите измерения на средата като начин и характер на
застрояване, години на реализация на инвестиционните намерения, степен на
благоустройство, акценти и др. Меките фактори могат да намерят изражение от една
страна в човешката намеса чрез осигурените условия за провеждане на последователна
устройствена политика, а от друга в човешкото присъствие в средата и практики за
организация на средите за обитаване, отдих и полагане на труд.
Планиране и образи
Изграждането на средата е функция на правилата за устройство и благоустройство. В
случая, плановете за регулация са изготвени като е приложен подходът за устройство чрез
съобразяване на вътрешните имотни граници. Този подход е прилаган при изготвянето на
плановете за застрояване на последващите частни инициативи, включително и при подмяна
на съществуваща застройка с нова инвестиционни инициативи със значително по-големи
обеми и интензивност и в съответствие с общата рамка на ОУП на СО след 2007 и 2009. От
тези обстоятелства и информацията за годините на построяване на сградите, събрани в
преброяването на НСИ 2011, могат да се проследят връзките между действащите към
съответното време регламенти, реалните възможности за реализация и възприетите
практики (Схема 42).
Така в началото на периода на урбанизация, идентичността на средата се оформя от малки
като обеми жилищни и стопански сгради, които са съчетани с места за труд. За ГЕ1
„Кръстова вада-изток“ се наблюдава фрагментирано усвояване на територии по
протежението на цялата градоустройствена единица, докато при ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
има изявено струпване в южната част между бул. „Симеоновско шосе“ и реката (Фигура 35)
Много характерно за ранното развитие са градинските центрове, които все още могат да
бъдат открити основно по бул. „Симеоновско шосе“ и бул. „Черни връх“. Други типични
дейности са автоуслуги, складови дейности и леки производства. Белези за такава среда
могат да бъдат открити в североизточната и централната част на ГЕ1 и ГЕ3, наред с
развитието на смесените многофункционални зони по граничните за територията
булеварди. Тук има редуване на образи от функции, развивани в миналото и такива, които се
настаняват сега.
Към момента общото развитие се характеризира с тенденция за строителство на:


високи и обемни моно- и многофункционални сгради по външните граници на ГЕ, по
продълженията на ограждащите ги булеварди;

Фиг 33: Застрояване от 2000 и 2021 години, регулационни квартали 2021 година, Източници:
Регулационни квартали - План за регулация 2001, Изображение: Google Earth 2000, 2021

Проследявайки интензивния процес на развитие, средата сменя своята идентичност в
посока постигането на максимални устройствени показатели, като сградите се изпълват
в запазените реални граници и форми на урегулираните поземлени имоти. Този феномен се
наблюдава и в смесените многофункционали (Смф) и в жилищните устройствените зони. В
динамичното развитие, основаващо се единствено на инвестиционната активност,
осигуряването на достъп до имотите често е компромисно, а средите за отдих и
публичните услуги почти липсват. Същото се отнася и за благоустройството на
урбанизиращите се територии и устройството на реките. Тази комбинация от фактори
способства за изграждане на цялостен образ, който е далеч от мечтаната среда на
обитаване, труд и отдих.
Навлизайки навътре към ГЕ2 „Парк Борисова градина – разш. Кръстова вада“ степента на
благоустройство намалява, както от изток, така и от запад. В комбинация с трасетата на
инженерната инфраструктура, която преминава оттам, средата създава усещане за
градска територия, която е неглижирана, и заета от произволно построени обекти с
несъвместими функции.
Друга трансформация на средата се изразява в появата на големи жилищни структури,
обичайно отделени от градската среда с ограда и организиран контролиран достъп. Те
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предоставят благоустроена и сигурна среда в контраст с условията извън оградите на
тези структури и се появяват като отговор на липсващото или закъсняло устройство и
благоустройство, но подредената среда и нейния ограничен брой ползватели остават зад
заграждения. Затворените комплекси са локализирани преимуществено в южните части на
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ и ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и създават усещане за идеализирана
градска среда, като в същото време добавя нетипичен елемент за града, а именно –
оградите и бариерите.
Сред типичните гледки са и строителните кранове и тежката техника, обслужваща
строежите, динамично променящите се изграждани обекти, разпръснатите пръст и
строителни материали.
Физическа среда и културни практики
Третата група фактори, които развиват идентичността на средата са човешките
практики, които намират място в нея. Липсата на публични пространства за отдих и
социален контакт рефлектират в появата на фрагментирани малки места (магазини,
заведения, ниши в уличното пространство с пейки и сянка) във вътрешността на ГЕ1 и ГЕ3,
които предоставят възможност за междусъседско общуване.
Осезателно се усеща липсата на публични образователни обекти и достъпни обекти и среди
за спорт, чийто открити части обичайно се използват за игра, отдих и социален обмен.
Функциониращите такива, бидейки насочени към външни потребители, моделират
напрегнат и припрян образ в часовете на довеждане и прибиране на децата. Играта,
доколкото присъства, е силно притисната във все по-стеснените от паркирали коли улици
и вътрешни дворове.
Големите жилищни структури предоставят среди за ограничено социално взаимодействие
и ощетява хората, в това число и децата и от двете страни на оградите.
Временният характер на строежите води след себе си и временни културни практики, които
се изразяват в подкрепата на мобилни, и не само, места за хранене и обслужване на
работещите в тях.
Изводи
От гледна точка на широката дефиниция на понятието „културна идентичност на
средата“, откриваме безспорни белези за нейната типични и уникални характеристики,
оформени от физическите измерения на средата и културните практики на нейните
обитатели и ползватели. Но, наред с това, трудно се откриват образи, които се асоциират
с качествена градска среда за обитаване, отдих и труд. Някои образи будят почуда, други
възмущение, трети възхищение, но в основата на всичко са целесъобразното устройствено
планиране, последователното прилагане на устройствените планове и реализиране на
благоустройствените мероприятия. Интензивното усвояване и ползване на територията,
и заради разнообразните функции, които могат да се развиват в нея, водят до конфликти
между групите ползватели, когато описаният по-горе процес е прекъснат, объркан или
компрометиран.

Схема 42: Година на построяване, Източник: НСИ, 2011
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Към настоящия момент тези артерии не съществуват и комуникацията между и в самите
квартали е затруднена и ограничена. Предвид големината на разглежданата територия,
вътрешно-кварталните улици предвидени по ОУП са приоритет.

11. Развитие и състояние на транспортнокомуникационната система. Условия за
достъпност и мобилност на ползвателите

По площ имотите, предвидени за улична мрежа с включените тротоари, са около 18% (71.59
ха) от общата площ на разработката. Едва 32.36 ха обаче са с предвиден начин на трайно
ползване за нуждите на транспортно-комуникационната система, което е по-малко от
половината площ на предвидените по ОУП за улици имоти. Улиците от клас IIIБ, попадащи в
ГЕ3 „Витоша-Лозенец“ и ГЕ2 „Парк-Борисова градина-разш. Кръстова вада“, не са отразени в
кадастъра и за тях все още няма предвидени имоти в категория „За второстепенна улица“.

Улична мрежа
Структура на уличната мрежа
Създадената в началото на 90-те Концепция за южните райони е документът, чийто
принципни постановки определят и оказват най-съществено влияние върху планирането и
развитието на разглежданата територия. Булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“
са основен гръбнак на застрояването, което се развива от 90-те години до днес. С
приемането на ОУП 2007 г. се поставя фокус и върху тангиращата от север ул. „Филип
Кутев“, и предвиденото трамвайно трасе по нея. Уличната мрежа е сравнително хаотична и
търпи промени с новото строителство.
На Схема 43 са показани основните направленията на всички улици в пълния им вариант на
реализация. С плътен контур са обозначени вече съществуващите, а в пунктир тези, които
предстои да бъдат изградени. Уличната мрежа е основата за формиране на жилищните
квартали, които са водещите структурни единици в територията. От схемата могат да
бъдат различени разнообразни по форма и площ квартали.
Характерът на кварталната структура има директно влияние върху формообразуването на
застройката, което в последствие предопределя вътрешно-кварталните пространства и
провеждането на възможни връзки между тях. В ОУП на СО уличната мрежа е планирана с
връзки между ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ и ГЕ1 „Кръстова вада-изток“, както и на такива, които
да свързват северните с южните територии на разработката, които имат съществено
значение за функционалната свързаност и структурна цялост в територията. Към
настоящия момент те липсват.
Съгласно данните от кадастралната карта, около 9% от имотите са с отреден начин на
ползване за „улица“ или „друг имот за транспорт“. Дължината на съществуващите улици
възлиза на около 32 км, от които около 6 км са черни пътища. Очакваната дължина на улиците
за бъдещо изграждане възлиза на около 28 км.
Градоустройствена единица
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
ГЕ2 „Парк-Борисова градина-разш. Кръстова вада“
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
ГЕ4 „м. Зоопарк“
ОБЩО:

Таблица 27:

Съществуващи
(м)
~8842 м
-2810 м
~18210 м
~1508 м
~31837 м

Предвидени за
изграждане (м)
~2855 м
-4925 м
~18524 м
~ 1340 м
~27644 м

Черни пътища
(м)
~0 м
~1742 м
~3786 м
~86 м
~5615 м

Разпределение на уличната мрежа по ГЕ

Уличната мрежа в територията не е строго геометризирана. В ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
тя наподобява правоъгълна структура с направления изток-запад и север-юг, докато в кв.
Витоша формите са по-аморфни. Липсват връзки между отделните градоустройствени
единици, което ограничава силно възможностите за придвижване между тях. Основните
връзки са изградените главни артерии от I, II и III клас, които са в периферията на
кварталите. Предвижданията на ОУП на СО включват изграждането на важни връзки северюг и изток-запад, които осигуряват адекватна и бърза комуникация межди ГЕ1 и ГЕ3, през ГЕ2.

Собственост
На Схеми 44, 45 и 46 е показано разпределението на уличната мрежа на база собственост. Има
изградени улици, които не са общинска собственост, а голяма част от предвидените по
регулация улици също са с висок % частна собственост. Към настоящия момент (2020 г.)
собствеността на земята, предвидена по регулация за улици е:

Линейни (м)
Несъществуващи
улици
Съществуващи
улици
ОБЩО:

Държавна
публична

Няма
данни

Общинска
публична

Общинска
частна

Съсобственост

Частна

Общо

146,48

7202,80

7112,97

331,62

155,26

12714,67

27663,80

2114,07

3168,40

20695,43

634,83

185,83

4789,55

31588,11

2260,55

10371,21

27808,40

966,44

341,09

17504,21

59251,91

Съществуващи улици (линейни):
 Държавна (публична) - 6,69%
 Общинска (публична, частна, новоактувани) – 67,53%
 Съсобственост – 0,59%
 Частна – 15,16%
 Няма данни – 10,03%
Новопредвидени улици (линейни):
 Държавна (публична) – 0,53%
 Общинска (публична, частна, новоактувани) – 26,91%
 Съсобственост – 0,56%
 Частна – 45,96%
 Няма данни – 26,04%
Притеснителен е и %, който попада в графата „няма данни“. Информационните дефицити по
отношение на собствеността и актуализирането й е проблем не само за разглежданата
територия, но за цялата Столична община.
Огромен проблем в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша-Лозенец“ е високият % частна
собственост. Негативна практика в територията е части от изградени улици да бъдат
затваряни от частни собственици на имоти, върху които същите са били проведени, поради
несъстояли се отчуждителни процедури, от страна на СО.
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Състояние
частично изградената улична мрежа във вътрешността на територията затруднява
общата мобилност. Основната причина е свързана с непроведени отчуждителни процедури,
които с интензивното строителство влияят негативно на съществуващата
инфраструктура (автомобилна и пешеходна). Структурата, състоянието и степента на
изграденост влияят съществено на пространствената свързаност между отделните
части . Затруднената проводимост допълнително се влошава от увеличеният автомобилен
поток в пикови часове на входно-изходните точки на отделните ГЕ. На места вътрешнокварталните улици (V и VI клас) не отговарят на съществуващото натоварване, нито
предоставят качествена инфраструктура, и създават конфликти между автомобили
(паркирали или в движение) и пешеходци. На Схема 44 е представено състоянието на
съществуващата улична мрежа към октомври 2020 г.
Първостепенна улична мрежа (ПУМ)
Територията на ГЕ „Кръстова вада-изток“, „М. Зоопарк“, „Парк-Борисова градина-разш.
Кръстова вада“ и „Витоша-Лозенец“ е оградена от артерии от първостепенната улична
мрежа, категоризирани в ОУП на СО, както следва:







от юг – ул. „Околовръстен път“, IБ клас (скоростна градска магистрала с непрекъснат
режим на движение), изпълнена съгласно предписанието на плана за напречен профил с
три ленти в посока, както и две локални платна с по две ленти в посока;
от запад – бул. „Черни връх“, IIIА клас (районна артерия), заложена в ОУП на СО с две
ленти в посока. Булевардът е ремонтиран и разширен 2016-2017 г.
от север – ул. „Филип Кутев“, II клас (градска магистрала с прекъснат режим на
движение), заложена в ОУП на СО с три ленти в посока и с двупосочно трамвайно трасе
в средата. Булевардът все още не е изпълнен. Към момента напречният му профил
включва няколко отсечка: 1) от бул. „Черни връх“ до ул. „Борис Руменов“ е с две ленти в
посока, 2) от ул. „Борис Руменов“ до ул. „Сребърна“, а от ул. „Сребърна“ до бул.
„Симеоновско шосе“ – все още не е изградена;
от изток – бул. „Симеоновско шосе“, IIIБ клас (районна артерия), заложена в ОУП на СО
с две ленти в посока.

В територията на ГЕ, оградени от споменатите по-горе съществуващи и планирани
артерии, ОУП на СО предвижда да бъдат изградени следните улици от ПУМ, част от които
са изградени, но не и според предписанията на плана:









продължението на ул. „Сребърна“, IIIБ клас (районна артерия), с по две ленти в посока,
от ул. „Филип Кутев“ (север), по ул. „Йордан Радичков“ (юг), до връзка с бул.
„Симеоновско шосе“, осъществяваща комуникация между северните и южни
територии на кварталите;
продълженията на ул. „Проф. Васил Арнаудов“ (изток) и ул. „Д-р Борис Вълчев“ (запад) –
IIIБ (районна артерия), с по две ленти в посока, осъществяващи връзката между бул.
„Черни връх“ и бул. „Симеоновско шосе“;
ул. „Флора Кънева“, IV клас (главна улица), от бул. „Черни връх“ до улици „Борис Руменов“
и „Асен Йорданов“;
ул. „Борис Руменов“, IV клас (главна улица), от ул. „Филип Кутев“ до улици „Флора Кънева“
и „Асен Йорданов“, и до улици „Ангел Каралийчев“ и „Проф. Константин Гълъбов“;
ул. „Асен Йорданов“, IV клас (главна улица), от бул. „Черни връх“ до ул. „Борис Руменов“;
ул. „Георги Райчев“, IV клас (главна улица), от бул. „Симеоновско шосе“ до улица IIIБ клас;





ул. „Асен Разцветников“, IV клас (главна улица), от бул. „Симеоновско шосе“ до улица IIIБ
клас;
ул. „Ангел Каралийчев“, IV клас (главна улица), от улица IIIБ клас до ул. „Асен
Разцветников;
ул. „Константин Петканов“, IV клас (главна улица), от бул. „Симеоновско шосе“ до ул.
„Околовръстен път“.

Съществуващата отсечка на ул. „Проф. Васил Арнаудов“, от бул. „Симеоновско шосе“ до ул.
„Братя Чакрин“ е с ограничен достъп на запад (бариера) и преминаването й (пешеходно и с
МПС) е невъзможно. На запад ул. „Д-р Борис Вълчев“ е в лошо състояние и се използва и за
паркинг на преминаващите автомобили и строителна техника.
Съгласно действащите към октомври 2018 г. нормативни изисквания на Наредба РД-02-2-20
(чл. 12) плътността на ПУМ в отделните зони на урбанизираните територии не може да бъде
по-малка от 2.5 км/км2, като средното разстояние между улиците от ПУМ е най-малко 800 м
(чл. 12, ал. 3). Предвидените улици в квартала от първостепенната улична мрежа са с дължина
около 11 км, което определя планирана гъстота от 2.75 км/км2. Предвид характера на
територията ГЕ м. „Зоопарк“ и „Парк-Борисова градина-разш. Кръстова вада“ за нуждите на
анализа е изчислена плътността само на ГЕ „Кръстова вада-изток“ и „Витоша – Лозенец“,
съответно:
Градоустройствена
единица

Площ

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“

0.59

ГЕ3 „Витоша – Лозенец“

1.88

ОБЩО:

2,47

Таблица 28:

км2

Плътност
по
норматив
> 2.5 км/кв.
км
> 2.5 км/кв.
км
-

Дължина
(км) на
улиците
по ОУП

Плътност,
предвидена
по ОУП

Дължина (км)
на улиците,
октомври
2020 г.

Плътност
към
октомври
2020 г.

2.47

4.19

2.00

3.39

7.83

4.16

3.10

1.65

10.20

-

5.10

-

Съпоставка между плътност на ПУМ според ОУП на СО (2009 г.) и октомври 2020г.

От таблицата става видно, че към октомври 2020 г. плътността на ПУМ в ГЕ1 „Кръстова
вада-изток“ отговаря на изискваните нормативи, докато в ГЕ3 „Витоша-Лозенец“ по
показател плътност достига едва 1.65 км/км2, при изискуема 4.16 км/км2.
Към този момент нито една от тези улици не е изпълнена според предвижданията на ОУП на
СО, нито отговаря на функционалните и транспортни характеристики. Състоянието на
съществуващите улици от ПУМ към момента е незадоволително. Липсата на изградени
улици от ПУМ във вътрешността затруднява изключително много преминаването през
самата територия. Предвидени улици по класове и дължина:



IIIБ клас - 4972,74 м, от които едва 1060,36 м са изградени;
IV клас - 6343,96 м, от които са изградени 4676,16 м;

Функционалните и транспортни характеристики на вътрешните за квартала артерии (III
клас) от ПУМ включват:





среден приоритет на автомобилното движение;
висок приоритет на обществения транспорт - трамвайните и BRT трасета в
средата или в крайна дясна лента. Осигуряване на пешеходен достъп до пероните
(спирките) на ниво;
провеждане на велосипедното движение по обособена от пътното платно велоалея
или велолента;
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минимален брой ленти – по две в посока, като една от тях може да бъде BUS лента, с
минимална широчина от 3,00 м;
обслужването на територията става директно, с допускане на ограничения в
периоди на интензивно движение;
паркирането по този клас улица, предвид големината на града, е забранено;
проектният капацитет на улиците е 850 единици на час за лента, при ограничения на
скоростта – 50/40 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за III клас, а именно 5 м.
Функционалните и транспортни характеристики на вътрешните за квартала артерии (IV
клас) от ПУМ включват:











среден приоритет на автомобилното движение;
среден приоритет на обществения транспорт - допуска се еднопосочна BUS лента,
двупосочно трамвайно трасе, а спирките се обслужват през спиркови острови или
повдигнато пътно платно;
провеждане на велосипедното движение по велолента;
минимален брой ленти - по една лента в посока за смесен трафик или една лента за
МГОТ + една лента за общ трафик при еднопосочно движение, с минимална широчина
на BUS лентата 3,00 м;
пресичането е с предимство по главното направление или кръговото кръстовище,
като се допуска светофарно регулиране;
обслужването на контактната територия става директно;
паркирането се допуска в паркинг площадки или лента;
проектният капацитет на улиците е 780 единици на час за лента, при ограничение на
скоростта до 50/30 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за IV клас, а именно 3-5 м.
Второстепенна улична мрежа (ВУМ)
Към октомври 2020 г. изградената улична мрежа на разглежданата територия от
второстепенната мрежа – около 20 км, при предвидени близо 40 км (39575 м), което възлиза
на 50% изграденост. Съществуващите улици от второстепенната мрежа са изградени
там, където са реализирани частните инвестиционни дейности в територията.
Функционалните и транспортните характеристики на вътрешните за квартала улици от
ВУМ включват:
За улиците V клас (събирателни улици):







нисък приоритет на автомобилното движение;
нисък приоритет на обществения транспорт – допуска се улицата да бъде
разрешена само за МГОТ, а спирките се обслужват през перони в тротоара;
велосипедното движение се провежда смесено с автомобилното по посока на
движението, като при еднопосочни улици се допуска велолента с обратно на
автомобилното движение;
минимален брой ленти - по една в посока;
паркирането се допуска в паркинг площадки или лента;





пресичането става неурегулирано или с малко кръгово кръстовище;
обслужването на контактната територия става директно;
проектният капацитет на улиците е 760 единици на час за лента, при ограничение на
скоростта до 40/30 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за V клас, а именно 3-5 м.
За VI клас (обслужващи):










много нисък приоритет на автомобилното движение;
много нисък приоритет на обществения транспорт;
не се допускат BUS ленти;
велосипедното движение се провежда споделено с автомобилното;
минимален брой ленти - по една в посока;
паркирането се допуска в паркинг площадки или лента;
пресичането става неурегулирано;
обслужването на контактната територия става директно;
няма проектен капацитет; ограничението на скоростта е до 30/20 км/ч.

В допълнение към тези изисквания следва да се прибавят и тези за типизирани широчини на
тротоарите за VI клас, а именно 2,25-3м.
За VI клас (споделени):









много нисък приоритет на автомобилното движение;
обществен транспорт не се допуска;
велосипедното движение се провежда споделено;
минимален брой ленти - общо 1;
паркирането не се допуска;
пресичането става неурегулирано;
обслужването на контактната територия става директно;
няма проектен капацитет, а ограничението на скоростта е до 20 км/ч.

Изводи:







Съществуващата улична мрежа е частично и хаотично проведена и недостатъчна за
добрата достъпност от и към кварталите, слаби връзки и затруднено придвижване;
Лошо общо състояние на уличната мрежа и прилежащите й елементи;
Притеснително висок % частна собственост или липса на информация за
собственост по отношение на имотите, предвидени за изграждане на ПУМ според
ОУП на СО;
Липсват адекватни мерки за отчуждаване и поддържане на улици;
ПУМ не е изпълнена според предвижданията на ОУП на СО, нито отговаря на
функционалните и транспортни характеристики;
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Схема 43: Структура на уличната мрежа (съществуваща и предвидена за изграждане)

Схема 44: Състояние на съществуващата улична мрежа
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Схема 45: Собственост на уличната мрежа по ОУП на СО, 2009 г.

Схема 46: Собственост на съществуващата улична мрежа
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Схема 47: Собственост на имотите, предвидени за улици по ОУП на СО, 2009

Схема 48: Начин на трайно ползване на имотите, предвидени за улици по ОУП на СО, 2009
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Масов обществен транспорт
Маршрутни линии
Територията се обслужва пряко от автобусни линии на масовия обществен транспорт
(МОТ). Те са проведени по първостепенната улична мрежа, като по този начин не обслужват
вътрешността на територията. Липсват връзки между двете основни части – ГЕ1
„Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“. Част от линиите обслужват
територията периферно – имат само една спирка в северния край (ГЕ4 „м. Зоопарк“).
Обслужващите линии се разделят на два вида – градски и крайградски.
В близост до северозападния край на територията (до ГЕ1 „Кръстова вада-изток“), извън
нейните граници, е разположена метростанция „Витоша“, както и последната спирка на
трамвай №10. По този начин част от ГЕ1 попада в изохрон 400-800 м (до 10 мин. ходене пеш)
от тях.
Характеристиките на всяка една от линиите, имащи поне една спирка в обхвата на
територията са представени в следващите таблици 29, 30 и 31.

Таблица 29:

20 мин.

9-20 мин.

20 мин.

30
мин.

50
мин.

17 мин.

10-17 мин.

20-35 мин.

Извън
пика
40-50 мин.

Не пътува

Не
пътува

35-50 мин.

ГЕ1 – 4 бр.
ГЕ4 – 1 бр.
ГЕ3 – 1 бр.

Пик

Зоопарка – кв.
Кръстова вада –
лифт Симеоново

30 мин.

12
2

60-75 мин.

25 мин.

10-20 мин.

Крайградски
автобус (КА)

Извън
пика

ГЕ1 – 3 бр.
ГЕ4 – 1 бр.

35 мин.

98

Зоопарк – кв.
Кръстова вада с. Бистрица – с.
Железница

60-75 мин.

20-55 мин.

Крайградски
автобус (КА)

Пик

ГЕ1 – 3 бр.
ГЕ4 – 1 бр.

17-20 мин.

Зоопарк – кв.
Кръстова вада лифт Драгалевци

Извън
пика

93

20-25 мин.

Крайградски
автобус (КА)

Пик

ГЕ1 – 3 бр.
ГЕ4 – 1 бр.

Честота на движение в
посока – лятно
разписание
Делничен
Почивен ден
ден

13-16 мин.

64

Извън
пика

Спирки в обхвата на
територията

Крайградски
автобус (КА)

Зоопарк – кв.
Кръстова вада кв. Драгалевци –
Център по
хигиена

Пик

№

Маршрут
(началохарактерни
междинни местакрай)

Вид на
линията

Схема 49: Класификация на съществуващата улична мрежа

Честота на движение в
посока – стандартно
разписание
Делничен
Почивен ден
ден

70 мин.

Характеристика на линиите, които осъществяват пряко обслужване на ГЕ1

Линиите, които обслужват ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ са изцяло крайградски и са проведени
по бул. „Черни връх“. Те свързват Зоопарка с кварталите южно от СОП. Това, в комбинация с
линиите на обществения транспорт, които отвеждат от северната периферия или
контактна зона на територията – метрополитен, трамвай и автобуси, към
вътрешността на града, води до ясно изразена граница в осигуряването на услугата.
Южните части на ГЕ1 на практика нямат директна връзка с вътрешността на града
(северно от ул. „Филип Кутев“). Две от обслужващите линии имат туристически характер
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Таблица 30:

25-35
мин.
40 мин.

22 мин.
18 мин.

27-30
мин.

18 мин.

28-40
мин.

21 мин.

15-20
мин.
14-23
мин.
20
мин.

17-20
мин.

9 мин.
12 мин.

22-33
мин.
30 мин.

ГЕ4 – 1 бр.

14-17
мин.

Зоопарк – кв.
Подуяне – жк
Левски Г

17 мин.

120

10-23
мин.

Автобус
(А)

11-24
мин.

ГЕ1 – 1 бр.
ГЕ3 – 1 бр.

8-23
мин.

жк Люлин – СОП –
жк Младост 1

10 мин.

111

6-23
мин.

Автобус
(А)

9 мин.

30 мин.

ГЕ4 – 1 бр.

9 мин.

17 мин.

Таблица 31: Характеристика на линиите, които осъществяват периферно обслужване (една
спирка в ГЕ4

Автобусните линии, които осъществяват периферен контакт с територията при
западния вход на Зоопарка са градски и отвеждат изцяло към вътрешността на града в
различни посоки. Единствената спирка на тези линии в разглежданата територия, обаче
остава периферна и отдалечена от двата квартала – ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3
„Витоша – Лозенец“, без добра пешеходна свързаност с тях. Поради това трудно може да се
твърди за значимата роля на тези линии за обезпечаване на територията с МОТ. Тяхната
честота е варираща в зависимост от сезона, деня и часа (от 6 до 40 мин.).
Южно територията се тангира от маршрута на А111, който преминава по Столичния
околовръстен път (СОП) между ж.к. „Люлин“ и ж.к. „Младост“.
СПИРКИ
Условията за достъп и наличното оборудване към октомври 2020 г. до всяка една от
спирките в обхвата на разглежданата територия е представен в следната таблица:
Наименование

64, 65,
83, 88,
93, 98,
120, 122

Извън пика

„Зоопарка“

Линии

„Улица Асен
Йорданов“

45 мин.

Пик
23 мин.

Зоопарк – жк
Дървеница – жк
Дружба-2

17-32
мин.

35 мин.

25 мин.
Извън пика
20 мин.

88

20-25
мин.

20 мин.

10 мин.
Пик
15 мин.

Извън пика
37-44 мин.

Честота на движение в
посока – лятно
разписание
Делничен
Почивен ден
ден

Автобус
(А)

11 мин.

Пик

40 мин.

20-28 мин.

Пик
23 мин.

Извън пика

ГЕ4 – 1 бр.

20-25 мин.

65

Зоопарк – кв.
Манастирски
ливади - изток

Пик

Автобус
(А)

№

Честота на движение в
посока – стандартно
разписание
Делничен
Почивен
ден
ден

16 мин.

Вид на
линията

Маршрут
(началохарактерни
междинни местакрай)

Спирки в обхвата на
територията

Линиите, които обслужват ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ са две - една градска и една крайградска
(102 и 67) и преминават по бул. „Симеоновско шосе“. Вътрешността на квартала остава
отдалечена от тях – повече от 400 м, дори повече от 800 м (Схема 50). Южните части на
квартала са обслужени единствено от крайградската линия 67. Честотите и на двете линии
са по-високи от тези на обслужващите ГЕ1 „Кръстова вада-изток“, като в пикови часове
рядко са на повече от 10 мин. В северна посока, те навлизат във вътрешността на града,
като А102 осигурява пряка връзка с почти цялата южна част на София. А67 осъществява
връзка с МС „Д-р Г.М. Димитров“. Макар и в относителна близост, липсва връзка с МС
„Витоша“.

ГЕ4 – 1 бр.

13 мин.

Извън пика

10 мин.

13 мин.

Характеристика на линиите, които осъществяват пряко обслужване на ГЕ3

Зоопарк – жк
Красна поляна – кв.
Илянци

10-25
мин.

Пик

25-35 мин.

ГЕ4 – 1 бр.
ГЕ3 – 4 бр.

83

8-21
мин.

Извън пика

20-25 мин.

102

жк Студентски
град – кв.
Витоша - жк.
Иван Вазов – жк
Овча купел 2

Автобус
(А)

6 мин.

Пик

15-30 мин.

Извън пика

Извън пика

ГЕ4 – 1 бр.
ГЕ3 – 6 бр.

13-25 мин.

Автобус (А)

67

Семинарията –
жк Дианабад –
кв. Витоша –
кв. Симеоново

10 мин.

Крайградски
автобус (КА)

Честота на движение в
посока – лятно
разписание
Делничен
Почивен ден
ден

5-13 мин.

№

Честота на движение в
посока – стандартно
разписание
Делничен
Почивен ден
ден

Пик

Вид на
линията

Маршрут
(началохарактерни
междинни
места-край)

Спирки в обхвата на
територията

(93 и 122). Линия 122 се движи единствено в почивни дни. Интервалите и при двете линии са
на около час. Поради това, те трудно могат да обслужат ежедневните потребности на
населението. Другите две линии (64 и 98) имат значително по-голяма честота на движение,
която обаче е варираща – 10-20 мин. в пикови часове и 20-40 мин. извън тях. Това трудно
може да създаде предпоставка за редовно използване.

„Квартал
Кръстова
вада“

64, 93,
98,122

„Околовръстен
път“

64, 93,
98,122

64, 93,
98,122

Достъп
на ул. „Сребърна“
Лоши или напълно липсващи тротоари, липса на
пешеходни пътеки, хаос с паркирането, сериозни
дефицити с достъпността
на бул. „Черни връх“
Връзката между спирките в двете посоки се
осъществява чрез повдигната пешеходна пътека
със светлинно известяване. Тротоарите са в
добро физическо състояние, но тесни и с
дефицити в достъпността (липса на тактилни
ивици, пълен набор от скосявания и др.).
Връзката между спирките в двете посоки се
осъществява чрез повдигната пешеходна пътека
със светлинно известяване. Тротоарите са в
добро физическо състояние, но тесни и с
дефицити в достъпността.
Достъпът се осъществява през кръговото
кръстовище над СОП, което прави спирката

Оборудване
А: табела;
Б: навес с пейка,
ел. табло,
табела.
За център: ел.
табло; табела;
За Драгалевци: ел.
табло; табела.

За център: ел.
табло; табела;
За Драгалевци: ел.
табло; табела.
За център: ел.
табло; табела;
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„Ж.к. Дианабад“

67, 102

„Моста кв.
Витоша“

67, 102

„Кв. Витоша“

67, 102

„Студентски
град“

67, 102

„Хотел Макси“

67, 102

„Хотел
Амбасадор“

67

„Околовръстен
път“

67

„Разклона за кв.
Драгалевци“

111,122

„Разклона за кв.
Симеоново“

111,122

Таблица 32:

трудно и опасно достъпна. Тротоарите са в добро
физическо състояние, но тесни и с дефицити в
достъпността.
на бул. „Симеоновско шосе“
Достъпът между двете спирки се осъществява
чрез светофарно регулирано кръстовище.
Тротоарът при спирката от страната на кв.
Витоша е тесен, в лошо състояние и трудно
достъпен.
Връзката между двете спирки се осъществява
чрез повдигната пешеходна пътека със
светлинно известяване. Тротоарите са тесни,
недостъпни, опасни и в лошо физическо
състояние.
Връзката между двете спирки се осъществява
чрез светофарно регулирано кръстовище.
Тротоарите са тесни, недостъпни, опасни и в
лошо физическо състояние, с изключение на малка
отсечка около една от ъгловите сгради.
Връзката между двете спирки се осъществява
чрез светофарно регулирано кръстовище.
Тротоарите са тесни, недостъпни, опасни и в
лошо физическо състояние –изключение на някои
отсечки.
Връзката между двете спирки се осъществява
чрез светофарно регулирано кръстовище.
Тротоарите са тесни, недостъпни, опасни и в
лошо физическо състояние –изключение на някои
отсечки.
Връзката между двете спирки се осъществява
чрез повдигната пешеходна пътека. Тротоарите
са тесни, недостъпни, опасни и в лошо физическо
състояние.
Връзката между двете спирки се осъществява
чрез светофарно регулирано кръстовище.
Тротоарите са тесни, недостъпни, опасни и в
лошо физическо състояние.
по ул. „Околовръстен път“
Достъпът се осъществява през кръговото
кръстовище над СОП, което прави спирката
трудно и опасно достъпна. Тротоар са тесни, в
добро физическо състояние, но без пълни
елементи за достъпност.
Връзката между двете спирки се осъществява
чрез светофарно регулирано кръстовище.
Тротоарите са тесни, недостъпни, опасни, макар
и в приемливо физическо състояние.

За Драгалевци: ел.
табло; табела.

За Дианабад: ел.
табло; табела;
За Симеоново: ел.
табло; табела.
За Семинарията:
навес с пейка, ел.
табло; табела;
За Симеоново: ел.
табло; табела.
За Семинарията:
навес с пейка, ел.
табло; табела;
За Симеоново: ел.
табло; табела.
За Семинарията:
навес с пейка, ел.
табло; табела;
За Симеоново:
навес с пейка, ел.
табло; табела.
За Семинарията:
навес с пейка, ел.
табло; табела;
За Студентски
град: табела.
За Семинарията:
табела;
За Симеоново:
табела.
За Семинарията:
навес с пейка, ел.
табло; табела;
За Симеоново:
табела.
За Младост: ел.
табло, табела.
За Люлин: навес,
ел. табло,
табела.
За Младост: ел.
табло, табела.
За Люлин: няма
елементи.

От таблицата става видно, че достъпът и оборудването на спирките имат някои
характерни дефицити. Те се изразяват в тесни и/или неблагоустроени тротоари, с
множество елементи на техническата инфраструктура, разположени в техния обхват,
които освен дискомфорт и ограничение в достъпа, създават и опасност за ползвателите,
особено там където се налага да използват пътното платно поради невъзможност за
преминаване (от паркиране, кофи за сметосъбиране и др.). Това създава невъзможни условия
за ползване част от спирките за хора със специфични потребности – напр. с детски колички
или трудноподвижни. Спирките са частично оборудвани с навеси.

Фиг 34: Спирка на бул. „Симеоновско
шосе“

Фиг 35: Условия за достъп до спирка по
бул. „Симеоновско шосе“

Като положителна страна в достъпа до спирките е това, че при всяка от тях има изградени
условия за пресичане на главните улици – чрез светофар или пешеходна пътека, в голяма
част от случаите повдигната. Електронните табла за информиране на пътниците
присъстват на повечето спирки.
Предвиждания в развитието на масовия обществен транспорт
Изменението на ОУП от 2017 г. предвижда удължаване на метрополитена по бул. „Черни връх“
до СОП, с което ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ ще бъде обслужена с две метростанции в
обхвата на територията. В Схема-масов градски релсов електро-транспорт това
предвиждане е заложено като „далечна перспектива“, заедно с разклонението на линията в
източна посока към „Студентски град“, ж.к. „Младост“ и кв. „Горубляне“. Съществено е и
предвиждането за трамвайна връзка по бъдещия рингов бул. „Филип Кутев“ от II клас.

Условия за достъп и оборудване на спирките на МОТ
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Фиг 36: Извадка от Схема – масов градски релсов електротранспорт от ОУП на СО,
изменение от 2017 г.

Сходни са предвижданията и в Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ), които за
конкретната територия са дори идентични. Разлика има в това, че при ПУГМ
перспективното развитие на метрополитена ще бъде единствено до „Студентски град“,
без да продължава към ж.к. „Младост“ и кв. „Горубляне“. Пресичането на метрополитена с
бъдещото рингово трамвайно трасе ще развие значително интермодалността в
северозападния край на територията.

Фиг 37: Извадка от ПУГМ, „Основни проекти в направление „Интермодалност“,
Разработеният към първото полугодие на 2021 г. План за интегрирано развитие на
Столична община (Програма за София), в частта, касаеща транспортното развитие,
включва предложение за обособяване на бус лента по бул. „Симеоновско шосе“

Схема 50: Изохрони на достъпност до станции и спирки на МОТ
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Велосипедна инфраструктура
Към момента на провеждане на проучването (септември 2020 – юли 2021 г.) в обхвата на
територията няма изградена велосипедна инфраструктура. Велосипедното движение се
провежда в съществуващата улична мрежа, която притежава редица дефицити по
отношение нивото на изграденост, оборудване с необходимите елементи (тротоари,
платна, маркировка и пр.) и организация на движението.
Съгласно схема на планираните велоалеи от ОУП СО (2009) са предвидени две преминавания на
рингови трасета и една радиална връзка успоредно на Драгалевска река (Фигура 40):





основен вело-ринг по първостепенната улична мрежа (ПУМ) от II клас – продължение
на бул. „Д-р Георги М. Димитров“, южно от Зоопарка, по ул. „Филип Кутев“ връзка с
Южен парк и бул. „Тодор Каблешков“;
велоалейна мрежа по улици IIIБ клас от ПУМ – продължение на ул. „проф. В. Арнаудов“
през зелената площ и през реката към ул. “Д-р. Борил Велчев“;
маршрут, навлизащ по ул. „Йордан Радичков“ и продължаващ по протежение на
зелената площ източно от Драгалевска река, която пресича реката на ул. "Филип
Кутев" и се свързва с друга предвидена алея по ул. "Сребърна".

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) от 2019 г. не се различава съществено от
ОУП по отношение на предложените велосипедни трасета в обхвата на територията.
Въведена е йерархия, където вело-рингът е включен към главната велосипедна мрежа, а
трасетата по бъдещите улици от IIIБ клас са причислени към довеждащата мрежа.
Предложено е ново трасе спрямо това на ОУП, част от рекреационната вело мрежа. То е
предвидено на границата между ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и разширението на парк Борисова
градина, по протежение на Драгалевска река (Фигура 41).
Предложенията както на ОУП, така и на ПУГМ, предполагат изграждане на първостепенна
улична мрежа, която да бъде използвана за велосипедните трасета. Това значи, че е от
съществено значение при планирането, проектирането и изграждането на уличната мрежа
вело трасетата да бъдат включени.

ОУП предвижда също така и обслужващи обекти за велосипедния транспорт - два
велогардероба (при пресечката на вело-ринга с метрополитена; при източния вход на
Зоопарка) и 5 велостоянки в обхвата на разглежданата територия.

Фиг 39:

Извадка от схема „Проекти на главна велосипедна мрежа“ от ПУГМ на СО от 2019 г.

Възможностите за провеждане на велосипеден трафик на база на представените класове
улици, ограждащи и вътрешни, за изследваната територия е както следва:



Фиг 38:

Извадка от схема „Велосипедна мрежа“ от ОУП на СО (2009)

II клас градски магистрали (ул. „Околовръстен път“) – не се допуска;
IIIA (бул. „Черни връх“), IIIБ (бул. „Симеоновско шосе“), изключително натоварени пътни
артерии, където към момента велосипедното придвижване се осъществява
успоредно на автомобилното движение, което създава сериозни рискове от
произшествия. Необходимо е изграждане на адекватна велосипедна инфраструктура,
отделена от автомобилното движение или изграждане на алтернативни трасета
през паркови пространства или улици от по-нисък клас.
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V (събирателни), VI (обслужващи) и черни пътища – където се допуска велосипедно
движение споделено с автомобилното.

Идеята за създаване на „зелен ринг на София“ или „зелена линия на София“ включва
обособяването на велосипеден ринг (пръстен). Преминаването му през разглежданата
територия в район „Лозенец“ има известни разлики спрямо ринговото трасе, заложено в ОУП
и ПУГМ. Докато двата плана предвиждат рингът да ползва пробива от II клас, то идеята на
„зелената линия“ е велосипедното трасе да преминава северно от бъдещия бул. „Филип
Кутев“, търсейки най-пряката връзка с парк „Борисова градина“.
Потенциалното изграждане на велоалеи заедно с ринговите трасета и обособяването на
парково пространство по протежение на Драгалевската река биха могли да подобрят
значително условията за велосипедна мобилност в разглежданата територия, която към
момента е по-скоро препятствие за транзитно преминаващите. Близостта с природен
парк „Витоша“ е предпоставка за връзка на рекреационни маршрут с квартал „Драгалевци“ и
съответно с туристическите маршрути в парка.

Паркиране
Паркирането в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ се осъществява
посредством паркиране в обособени паркинги, по улиците, в имотите на сградите, в гаражи
и подземни паркинги. На места се наблюдава и паркиране на тротоарите и в зоните на
кръстовища, което допринася за обособяване на конфликтните точки между различните
потоци на движение и нарушава достъпността на средата.
Паркиране в обособени паркинги
На територията на ГЕ1 и ГЕ3 са идентифицирани съответно 50 и 94 терена за паркиране
(общо 144), които включват както регламентирани (8 в ГЕ1 и 1 в ГЕ3), така и
нерегламентирани (11 в ГЕ1, 12 в ГЕ3) паркинги. Около 61% от обособените паркинги се
намират в частни имоти. Заснемането на моментната картина документира 1064 заети с
автомобили места.



V клас и VI клас – допуска се в паркинг лента и паркинг площадка за събирателните и
обслужващите улици. Към тези класове улици спада почти цялата изградена мрежа в
квартала.

Паркирането е категоризирано в няколко основни типа по начина си на разположение в
уличното пространство и деня на преброяване (Схема 52).
Обща дължина изградени вътрешно-квартални улици в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ – 8230 м
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ | Делничен ден
Отсечки, в които паркирането се осъществява:
върху улицата при отсъствие на тротоар
върху улицата при наличие на тротоар
върху тротоара и уличното платно
върху тротоара
върху банкета, без наличие на тротоар
в райони на кръстовища (на база моментно
заснемане)
ОБЩО:

Брой
автомобили
5
279
12
48
270

70 м
2039 м
162 м
370 м
2086 м

% от изградената
мрежа
0,85%
24.7%
1.97%
4.50%
25.3%

15

-

-

629

4727 м

57,43%

Метри

ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ | Почивен ден
Отсечки, в които паркирането се осъществява:
върху улицата при отсъствие на тротоар
върху улицата при наличие на тротоар
върху тротоара и уличното платно
върху тротоара
върху банкета, без наличие на тротоар
в райони на кръстовища (на база моментно
заснемане)
ОБЩО:

Брой
автомобили
309
2
14
13

2690 м
11 м
106 м
84 м

% от изградената
мрежа
32,69%
0,13%
1,28%
1,02%

4

-

-

342

2891 м

35,12%

Метри

Общият брой на паркиралите автомобили в уличната мрежа при направеното моментно
заснемане възлиза на 629 автомобила за делничен ден и 342 автомобила за почивен ден.

Паркиране в уличното пространство
Уличната мрежа в ГЕ1, ГЕ3 и ГЕ4 включва следните класове улици, разполагащи със
съответните нормативни изисквания към организацията на паркирането:




IIIБ клас – улици „Д-р Борис Вълчев“ (ГЕ1), „Проф. Васил Арнаудов“ и „Йордан Радичков“,
заедно с бъдещото продължение на ул. „Сребърна“ от север (ГЕ3). Съгласно регламента
на Наредба РД-02-20-2 паркирането по тези улици следва да бъде забранено след
тяхното изграждане. Към настоящият момент от предвидените за улици от ПУМ са
изградени 21%. Към момента съществуват едва 1 км улици от IIIБ клас, които се
използва предимно за паркинг, обслужващ работещите в околните сгради и
строителни обекти. Паркирането се осъществява на уличното платно, успоредно на
тротоара.
IV клас – Паркирането по нея се осъществява от двете страни успоредно в източния
ѝ край и диагонално и перпендикулярно в западния. Паркоместата не са ясно
обозначени. На места са изцяло или частично върху тротоарите, с което
възпрепятстват пешеходното преминаване.

Обща дължина изградени вътрешно-квартални улици в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ – 17110 м
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ | Делничен ден
Отсечки, в които паркирането се осъществява:
върху улицата при отсъствие на тротоар
върху улицата при наличие на тротоар
върху тротоара и уличното платно
върху тротоара
върху банкета, без наличие на тротоар
1820в райони на кръстовища (на база моментно
заснемане)
ОБЩО:

Брой
автомобили
1546
68
69
119

11525 м
583 м
552 м
600 м

% от изградената
мрежа
67,35%
3,40%
3,22%
3,50%

3

-

-

1803

13260 м

77,50%

Брой
автомобили

Метри

% от изградената
мрежа

Метри

ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ | Почивен ден
Отсечки, в които паркирането се осъществява:
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I. Борис Руменов
заетост в 7.30

Съпоставка между брой паркоместа и жилища по ГЕ

заетост в 14.00

заетост в 16.00

18%

16%

84%

76%
35%

31%

18%

73%

93%

67%

93%

80%

80%

67%

72%

76%

72%

62%

76%

69%

62%

55%

63%

60%

90%

заетост в 12.00

V. Ф. Кънева (ЧУ П.
Берон)

заетост в 18.00

заетост в 19.00

7%

3%

29%

29%

73%

73%

80%

67%

67%

60%

69%

69%

3%

20%

31%

40%

55%

60%

59%

80%

59%

100%

55%

Празник

0%

I. Борис Руменов
заетост в 8.30

Съгласно изискванията на Наредба РД-02-2-20 (чл. 49) в изградени жилищни територии
нормативно необходимите места за паркиране се разпределят по територията, като по
възможност не повече от 50% от местата се предвиждат за открито паркиране. При

45%

заетост в 10.00

40%

за общата територия изискването е изпълнено;
за ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ2 „Парк-Борисова градина-разш. Кръстова вада“
изискването е изпълнено;
за ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ и ГЕ4 „м. Зоопарк“ изискването не е изпълнено.

II. Асен Йораднов - Хага III. Д-р Миньо Стоянов IV. Ф. Кънева - Черни
връх

43%

Съгласно изискванията на Наредба РД-02-2-20 (чл. 42) броят на местата за паркиране
(поемната способност) е 1 брой на жилище. Разглеждайки получените резултати, могат да
се направят следните изводи:



100%
80%
60%
40%
20%
0%

73%

Брой
жилища
1798
107
8314
96
10315

43%

585
79
3551
27
4242

Поемна способност
(бр. паркоместа)
2175
246
7827
73
10322

Делник

55%

Таблица 33:

Брой гаражи в СОС

Площ на гаражите в
СОС (м2)
43501
4924
156549
1467
206441

63%

Градоустройствена
единица
ГЕ1
ГЕ2
ГЕ3
ГЕ4
ОБЩО:

65%

Съществена част от паркирането в квартала се осъществява в изградените паркинги в
имотите на сградите, както и в подземните паркинги и гаражи на самите сгради. Броят на
идентифицираните жилища от СОС на съществуващите сгради е 10315 бр., а този на
обектите в категория „Гараж в сграда“ – съответно 4242 бр. и обща сумарна площ 206441
м2. Изчисленията за брой на паркоместата на база площта на самостоятелните обекти в
отделните имоти показват, че разглежданата територия разполага с приблизително 10322
броя паркоместа (при средно 20 м2 за 1 паркомясто). Разпределението по брой жилища, гаражи
и брой паркоместа за всяка ГЕ може да се види в таблицата по-долу:

За територията на ГЕ1 и ГЕ3 е проведено заснемане на паркирането в 10 локации с
концентрация на автомобили (Схема 51). Наблюденията са правени ноември 2020 г. през два
часа във времевия диапазон 07:30-19:00 ч. в делничен и 08:30-18:00 ч. в почивен ден. Тяхната
цел е да проследи дневната динамика на паркирането в близост до жилищни и офис сгради.
Характерното за всяка една от локациите е, че паркирането е предимно хаотично
- разчертаните паркоместа, обособените джобове и ленти на практика липсват. В
разглежданата територия има обособени паркоместа, но те са изцяло за сметка на
тротоара и при знакова забрана за паркирането, поради което са в нарушение на ЗДвП
(основно в ГЕ1 в близост до административни и офис сгради ). Поради това е невъзможно да
бъде определен точният капацитет на всяка една от отсечките, а в някои от тях дори не
би трябвало да има улично паркиране.

63%

Паркиране в самостоятелни обекти в сградите (СОС)

Теренни наблюдения върху паркирането

34%

На терен са идентифицирани общо 424 двора, в които са обособени наземни площи за
паркиране. От тях 4 не се използват по предназначение. Предвид ограниченията от гледна
точка на собствеността на имотите и тяхната достъпност, на терен бяха установени
279 паркирали автомобила в тях. Приема се, че тази бройка не е достатъчно
представителна за целите на изследването, и не може да се даде категорична или
приблизителна бройка и оценка на паркирането във вътрешните дворове.

17%

Паркиране във вътрешните дворове на имотите

34%

Общият брой на паркиралите автомобили в уличната мрежа при направеното моментно
заснемане възлиза на 1803 автомобила за делничен ден и 1821 автомобила за почивен ден.

33%

63,35%

19%

10839 м

17%

1821

86%

-

40%

-

67%

1

съпоставка между данните от проведените теренни проучвания и тези за броя на
закритите гаражи в имотите, става ясно че броят на паркиралите на открито автомобили
(2100-2500 автомобила, в зависимост от деня) e около 4 пъти по-малък от броя закрити
паркоместа – 10300 автомобила при изчислена приблизителна поемна способност. Разбира
се една голяма част от паркиралите на открито автомобили са в нарушение на ЗДвП и/или в
нерегламентирани паркинги. Предвид и интензивното строителство в кварталите и
слабата комуникационна проводимост (в качеството на изградена инфраструктура и
състоянието й) е трудно да бъдат направени категорични изводи за реалния капацитет на
територията за открито паркиране. Идентифицираният брой на паркиралите автомобили
на открито, свидетелства за заета площ от приблизително 5 ха, което представлява 1.25%
от цялата или 3.45% от неговата вече усвоена територия. Около 67% от площта на
изградената улична мрежа в ГЕ1 е заета с паркирали автомобили, докато в ГЕ3 процентът е
74.

62%

57,90%
0,26%
3,90%
1,27%

66%

9906 м
46 м
669 м
218 м

57%

1690
9
81
40

47%

върху улицата при отсъствие на тротоар
върху улицата при наличие на тротоар
върху тротоара и уличното платно
върху тротоара
върху банкета, без наличие на тротоар
в райони на кръстовища (на база моментно
заснемане)
ОБЩО:

Фиг 40:

II. Асен Йораднов - Хага III. Д-р Миньо Стоянов IV. Ф. Кънева - Черни
връх
заетост в 11.00

заетост в 13.00

заетост в 15.00

заетост в 17.00

V. Ф. Кънева (ЧУ П.
Берон)
заетост в 18.00
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Делник
80%

Делник

73%

70%

70%

70%

62%

60%

59%

60%

60%

59%

58%

50%

50%

42%

40%

42%

40%

40%
30%

20%

20%

11%
7%

10%

3% 4%

10%
6%

0% 2%

1%

10%
6% 5%

13%

9%

13%
4%

0%

30%

18%

12%12%

11%
7% 9%

0%

0% 0%

4%

20%
0% 0%

0%

I. Борис Руменов

II. Асен Йораднов - Хага

втомобили стояли под 2часа
автомобили стояли 8 часа
автомобили стояли през цялото време

III. Д-р Миньо Стоянов

IV. Ф. Кънева - Черни връх V. Ф. Кънева (ЧУ П. Берон)

автомобили стояли 4 часа
автомобили стояли 10 часа

6%

10%

2%

4%

5% 6%
0%

8%
1%

VI. Марин Тодоров
(Могилата)

автомобили стояли 6 часа
автомобили стояли 12 часа

4%

VII. Чавдар Мутафов

10%

18%18%
1% 4% 0%

4%

6%

II. Асен Йораднов - Хага

автомобили стояли под 2часа

9%

3%

0% 0%

0% 0% 0%

0%

4%

0%

автомобили стояли 10 часа

X. Йорадн Радичков

автомобили стояли 10 часа

автомобили стояли 12 часа

60%

57%

57%
52%

40%

20%
15%

20%
8%
0%

8% 6% 6%

2%

0%

26%
19%
14%

18%
6%

2%

2% 2%

VII. Чавдар Мутафов

VIII. Данаил Крапчев

IX. Константин Петканов

X. Йорадн Радичков

aвтомобили стояли под 2часа

автомобили стояли 4 часа

автомобили стояли 6 часа

автомобили стояли 8 часа

автомобили стояли 10 часа

автомобили стояли през цялото време

Фиг 43:

Време за престой по локации, ГЕ3 и ГЕ4 – делник и празник

60%

70%

32%

28%
20%

VI. Марин Тодоров
(Могилата)

50%

87%
50%

87%

77%

60%

70%

50%

87%
50%

87%

77%

67%

65%

60%
40%
20%

Локациите на заснемане и основните им характеристики:
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“

0%
VI. Марин Тодоров
(Могилата)

заетост в 12.00

VIII. Данаил Крапчев
заетост в 14.00

IX. Константин Петканов

заетост в 16.00

X. Йорадн Радичков

заетост в 18.00

заетост в 19.00

67%

75%

64%

65%

71%

71%

73%

67%

57%

60%

67%

67%

65%

64%

60%

71%

69%

71%

64%

67%

73%

64%

53%

60%

67%

60%

90%

Празник
65%

80%

VII. Чавдар Мутафов

заетост в 10.00

60%

90%

95%

заетост в 7.30

100%

IX. Константин Петканов

0%

автомобили стояли през цялото време

64%

76%

71%

76%

67%

85%

80%

71%

64%

62%

78%

67%

100%

80%

30%

10%

автомобили стояли 6 часа

Делник
65%

90%

85%

95%

IV. Ф. Кънева - Черни връх V. Ф. Кънева (ЧУ П. Берон)

Време за престой по локации, ГЕ1 – делник и празник

80%

100%

90%

Фиг 41:

III. Д-р Миньо Стоянов

автомобили стояли 4 часа

автомобили стояли 8 часа

VIII. Данаил Крапчев

40%

0%

I. Борис Руменов

4%

50%

22%

20%
3%

0%

10%
8%

4%

автомобили стояли 8 часа

60%

32%

18%

14%

4%

автомобили стояли 6 часа

70%
38%

14%
10%

10%
8%

4%

3%

Празник

46%

20%

4%

автомобили стояли 4 часа

65%

60%

30%

2% 3%

19%
13%

втомобили стояли под 2часа

71%

40%

13%

11%

автомобили стояли през цялото време

70%

50%

19%

18%

16%

0%

Празник
80%

16%

12%

40%
20%
0%

VI. Марин Тодоров
(Могилата)
заетост в 8.30

Фиг 42:

VII. Чавдар Мутафов
заетост в 11.00

VIII. Данаил Крапчев

заетост в 13.00

заетост в 15.00

IX. Константин
Петканов
заетост в 17.00

X. Йорадн Радичков
заетост в 18.00

1. Улица „Борис Руменов“ – улицата съвпада с източната граница на ГЕ1 „Кръстова вадаизток“, и граничи непосредствено с ГЕ2 „Парк-Борисова градина-разш. Кръстова
вада“, осъществява основна връзка между вътрешността на квартала с ул. „Филип
Кутев“ и е основа входно-изходна артерия. Улицата обслужва територии основно с
жилищни функции, но в непосредствена близост се намира МБАЛ Вита, а връзката с
бул. „Черни връх“ е кратка и директна.
2. Улица „Асен Йорданов-Хага“ – отсечката обслужва както жилищни, така и търговски
и производствени сгради, и в непосредствена близост до бул. „Черни връх“.
3. Улица „Д-р Миньо Стоянов“ – отсечката обслужва жилищни и търговски обекти, в
непосредствена близост до бул. „Черни връх“.
4. Улица „Флора Кънева“ с кръстовище на бул. „Черни връх“ – улицата е в лошо състояние
като настилка и габарити, и се използва основно за паркинг на приходящи автомобили
към територията.

Пикови часове за престой по локации, ГЕ3 и ГЕ4 – делник и празник
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5. Улица „Флора Кънева“ при ЧУ „Петър Берон“ – отсечката обслужва както
прилежащите жилищни сгради, така и ЧУ „Петър Берон“, съвпада с източната граница
на ГЕ „Кръстова вада-изток“, и граничи непосредствено с ГЕ „Парк-Борисова градинаразш. Кръстова вада“.
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ и ГЕ4 „м. Зоопарк“
6. Улица „Марин Тодоров“ (Могилата) – отсечката обслужва предимно жилищни сгради с
търговски дейности в партерните пространства.
7. Улица „Чавдар Мутафов“ – обхваща пространство пред жилищен блок, обособено
като паркинг. Отсечката граничи със Зоопарка и разположените в близост жилищни
сгради и офиси. Улица „Чавдар Мутафов“ се пада единствената в близост индиректна
връзка с бул. „Симеоновско шосе“ и е натоварена с трафика, който навлиза във
вътрешността на квартала.
8. Улица „Данаил Крапчев“ – отсечката обслужва главно жилищни сгради, но се намира в
непосредствена близост до British school of Sofia, и играе роля на важно кръстовище
между улици, които разпределят трафика в посока ГЕ1, на южната част на ГЕ3 и на
север към ГЕ4.
9. Улица „Константин Петканов“ – отсечката обслужва жилищни и офис сгради, и
осъществява директна връзка от бул. „Симеоновско шосе“ с южните части на ГЕ3.
10. Улица „Йордан Радичков“ – отсечката обслужва жилищни сгради и комплекси, и
осъществява директна връзка от бул. „Симеоновско шосе“ с южните части на
квартал ГЕ3.

ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ и ГЕ4 „м. Зоопарк“
6. Улица „Марин Тодоров“ (Могилата) – (делник) най-силно изявено натоварване е
регистрирано около 10:00 (93%) и 18:00 (100%), като за цял ден натоварването е
високо, и намалява значително след 19:00; (празник) пиковото натоварване е в
диапазона 08:30-13:00, като постепенно намалява с нарастването на деня.
7. Улица „Чавдар Мутафов“ – (делник) регистрирано паркиране с висок % в часовете
07:30 и след 18:00, със спад в бройките в междинния диапазон; (празник) сравнително
хомогенно като заетост паркиране за целия ден (64-73%) с лек спад около 13:00;
8. Улица „Данаил Крапчев“ – (делник) сравнително хомогенна заетост (64-76%), без
изявени пикови часове; (празник) сравнително хомогенна заетост (60-70%), без
изявени пикови часове;
9. Улици „Константин Петканов“ и „Йордан Радичков“ – (делник) идентични резултати с
пикове 10:00-12:00, 16:00 и 19:00, и изявени спадове в 14:00 и 18:00; (празник) хомогенна
заетост, с изключение на 18:00 за ул. „Константин Петканов“ и 15:00 за ул. „Йордан
Радичков“.
Изводи:
За ГЕ1:


От графиките по-горе може да се направят следните наблюдения:



ГЕ1 „Кръстова вада-изток“



1. Ул. „Борис Руменов“ – (делник) основното натоварване е в диапазона 10:00-12:00, като
73% от паркиралите коли са ползвали улицата за кратък престой. Причината за това
са строителството на жилищни сгради и липсата на офиси и търговски обекти в
близост; (празник) наблюдава се сходна тенденция в диапазона 08:00-12:00. Отново
отсечката се използва за паркиране за кратко време.
2. Ул. „Асен Йорданов-Хага“ – (делник) наблюдава се сравнително консистентно
натоварване в часовия диапазон между 07:30 и 19:00. Както и при ул. „Борис Руменов“,
така и тук основното натоварване е от автомобили с кратък престой. (празник)
основното паркиране е концентрирано в ранните часове между 08:00-11:00 часа, като
преобладават паркиралите за кратко (под 2 часа) автомобили.
3. Ул. „Миньо Стоянов“ – (делник) хомогенно натоварване за целия ден, с най-висок %
престояли автомобили за най-кратко време (40%) и за целия ден (20%); (празник)
хомогенно натоварване за целия ден, с най-висок % престояли автомобили за найкратко време (38%) и за целия ден (32%).
4. ул. „Флора Кънева“ (бул. „Черни връх“) – (делник) хомогенно натоварване за целия ден,
наблюдават се основно (59%) паркирали автомобили за целия ден; (празник) хомогенно
натоварване за целия ден, паркирането е в диапазон от 6 часа.
5. Ул. „Флора Кънева“ при ЧУ „Петър Берон“ – (делник) – основното натоварване е в
диапазона 14:00-16:00, когато приключат заниманията на учениците от по-малките
класове, като 70% от престоялите автомобили са били за време по-малко от 2 часа;
(празник) – основното натоварване е в диапазона 08:30-13:00, като 65% от
престоялите автомобили са били за време около 6 часа.

Паркирането като натоварване по наблюдаваните отсечки е сравнително
хомогенно, като основните разлики се наблюдават по улиците „Борис Руменов“ и
„Флора Кънева“ до ЧУ „Петър Берон“, с ясно изразени пикове рано сутрин (ул. „Борис
Руменов“) и 14:00-16:00 (ул. „Флора Кънева“);
През делничните дни високи % е паркирането за по-малко от 2 часа (40-73%), като
изключение прави ул. „Флора Кънева“ при бул. „Черни връх“ – 59% за престой цял ден;
През почивните дни картината е малко по-разнообразна с високи % за престой под 2
часа за улиците „Борис Руменов“ (71%) и „Асен Йорданов“ (46%). При ул. „Д-р Миньо
Стоянов“ паркирането под 2 часа (38%) и за цял ден (32%) са сходни, а в двете отсечки
на ул. „Флора Кънева“ паркирането до 6 часа е преобладаващо.

За ГЕ3 и ГЕ4:




паркирането като натоварване по наблюдаваните отсечки е със слабо изразени
пикови часове и сравнително хомогенно;
през делничните дни се открояват високите % за време за престой по локации под 2
часа (42-60%) и тези, стояли през цялото време (16-19%);
за празничните дни се наблюдава подобна тенденция – високи % за престой за помалко от 2 часа (40-57%) и за цял ден (18-32%), като изключение прави паркирането по
ул. „Марин Тодоров“ – под 2 часа (20%) и за цял ден (60%).
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Схема 51: Локации на заснемане на паркирането

Схема 52: Видове улично паркиране
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Схема 53: Паркиране (във вътрешни дворове, паркинги, улично)
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Пешеходни пространства и достъпност
Нивото на изграденост на уличната мрежа, особено във вътрешните за кварталите улици,
среща сериозни дефицити, като пешеходната инфраструктура е сред най-уязвимите и
пренебрегвани елементи. Освен слабата степен на изграденост, затруднения за
пешеходците създава и голямото количество паркирали автомобили, които блокират
пространствата, успоредни на оградите. Това принуждава пешеходците да се движат по
уличното платно. Съществува голяма фрагментираност на тротоарната мрежа. В ГЕ3
„Витоша – Лозенец“ тротоарите имат различни характеристики почти пред всеки имот –
широчина, качество на настилката, условия на достъпност и др. Значително по-малка е
фрагментацията в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“.

Пресичанията на първостепенната улична мрежа III клас са решени чрез светофари и
пешеходни пътеки, които са повдигнати, някои от които оборудвани със светлинно
известяване.

Фиг 46:
връх“

Фиг 44:
Новоизграден тротоар
в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“

Фиг 45:
Лозенец“

Тротоар в ГЕ3 „Витоша –

Тротоар по бул. „Черни

Фиг 47:
Място за пешеходци,
бул. „Симеоновско шосе“

При затворените жилищни комплекси се наблюдава наличие традиционно на един вход, което
значително удължава маршрутите за пешеходен достъп, предвид съществуващите
ограждения. Към това неудобство, може да се добави и наличието на реализирани улици върху
частни имоти, за които не са проведени отчуждителни процедури., където преминаването
на външни лица не се допуска. Такава улица напр. е „Васил Арнаудов“, която съгласно ОУП на СО
е IIIБ от първостепенната мрежа.

Ограждащите територията булеварди „Симеоновско шосе“, „Черни връх“, както и
Столичния околовръстен път (СОП) имат непрекъсната тротоарна мрежа. Тротоар има
изграден и по ул. „Филип Кутев“ в отсечката между „Черни връх“ и ул. „Борис Руменов“. Всички
споменати булеварди (вкл. Ул. „Филип Кутев“), с изключение на „Симеоновско шосе“ са
цялостно реконструирани през последното десетилетие, в т.ч. и тяхната пешеходна
инфраструктура. Като цяло тя е с добро ниво на благоустрояване. На места обаче те са
твърде тесни и изпълнени с множество елементи на техническата инфраструктура, които
затрудняват сериозно комфортното придвижване. Ако в случая на СОП като градска
магистрала от I клас, пешеходното движение не е ключово, то за бул. „Черни връх“ и ул. „Филип
Кутев“, които обслужват пряко кварталите, то е от съществено значение. Техните
тротоари могат да бъдат описани като тесни (с изключение на северния тротоар на ул. „Ф.
Кутев“) и неудобни коридори с множество препятствия, в пряка близост до които преминава
интензивен трафик, често пъти със скорост далеч над допустимата. Това създава
усещането за вървене по-скоро по извънградско шосе, отколкото по градска улица в
интензивно развиваща се територия с концентрация на разнообразни функции.
Условията за придвижване на пешеходци по бул. „Симеоновско шосе“ са силно затруднени
отново заради тесните тротоари, към което могат да бъдат прибавени още два фактора
– много ниско ниво на благоустрояване; паркиране върху тротоара или в имотите,
непосредствено след уличната регулационна линия. Освен дискомфорт, това създава и
сериозни предпоставки за пътно-транспортни инциденти.

Фиг 48: ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ – прекъсване на ул. „Васил Арнаудов“ от оградата на частен
имот

Законодателството въвежда изисквания за минимална широчината на тротоарите в
зависимост от наличието на определени условия. Базовото изискване е тя да бъде не помалко от 1.5 м. При наличие на улично озеленяване, стълбове и други елементи – 2.5 м. В случай,
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че улицата е със средноетажно застрояване, разположено на регулационната линия, този
минимум става 3 м, а в случай на високоетажно отново на регулационната линия – 4 м.
Същевременно зададените в типизираните напречни профили минимални широчини на
тротоарите са 2.25 м (Наредба РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. на МРРБ). Залага се минимум от 4
м широчина на тротоарите (независимо от класа улица) в случаите, когато те са с
интензивен пешеходен трафик, с концентрация на търговски обекти или свързващи големи
търговски или офис сгради и центрове със спирки на МГОТ. (Схема 56)
Въведени са следните типизирани широчини на тротоарите в напречните профили на
улиците от отделните класове:




За III и IV клас от ПУМ – минимална широчина от 3.00 м;
За V клас – от 3.00 м до 5.00 м
За VI клас – от 2.25 м до 3.00 м

Състоянието на тротоарните настилки е оценено чрез извършване на тематично теренно
проучване в територията на квартала. На база предварително изготвени критерии,
тяхното състоянието бе измерено на тристепенна скала, получавайки качествени оценки
като „добро“, „средно“ и „лошо“ (Схема 57). Основният критерий за определяне състоянието
на настилката е свързан с възможността за преминаване пеша и/или с детска количка,
инвалида количка, тротинетка/скутер. В тази връзка, категория „средно положение“
включва всички тротоарни настилки, които са в добро общо състояние, но се
характеризират с неравности или други особености, които значително занижават
комфорта в преминаването по тротоара. Оценката „лошо състояние“ са получили всички
тротоари, където, логично, преминаването е невъзможно.
Общата дължина на тротоарите в изследваната територия е 24 км. (8.6км в добро
състояние, 8 км средно добро състояние, 7.4 км в лошо състояние). Ако е прието, че всяка
улица следва да има тротоар от двете страни на пътното платно може да се направи извод,
че изградеността на тротоарите в квартала е едва 29%.
Изводи за състоянието на пешеходните пространства и достъпността







слабо изградена и силно фрагментирана пешеходна мрежа;
лоши технически характеристики на тротоарите – тесни (не отговарят на
нормативните изисквания) и трудно проходими тротоари, лошо състояние на
настилките, наличие на сериозни ограничители (огради, боларди, контейнери,
улични стълбове);
липсват елементи на достъпната среда – равни повърхности, скосявания на
тротоарите, тактилни ивици и др.;
огромен проблем за пешеходците се явяват паркиралите по тротоарите коли;
прекъсвания в пешеходната мрежа поради наличие на частни имоти, в т.ч. и
затворени комплекси.

Схема 54: Пешеходна мрежа и конфликтни точки
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Схема 55: Покритие на тротоарната мрежа

Схема 56: Габарит на тротоарите, препятствия по съществуващите тротоари
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Стационарни дейности
По време на теренното проучване месец ноември 2020 година бяха наблюдавани стационарни
дейности през един работен и един почивен ден на 10 отделни полигона в изследваната
територия. Самите дейности са класифицирани като (Схема 59):





Активни – „играещи възрастни“ (в това число и спортуващи), „разхождащи домашни
любимци“ и „играещи деца“;
Пасивни – „подпрян на стълб, стена, дърво“, „пуши“, „седящ в заведение“, „седящи без
установени места за сядане“, „седящи в частни имоти или на тераси“, „седящи на
неформални места за сядане“, „седящи на установени места за сядане (пейки)“,
„седящи пред или в обекти предоставящи услуги“, „стоящи“, „стоящи в кола“,
„чакащи на спирка или другаде“;
Работни – „мете“, „ремонтиращ автомобил“, „строителни дейности“.

Предвид студеното време през работния ден и епидемиологичната Covid-19 обстановка, не
е наблюдавано голямо количество хора на обществените пространства. Събраните 815
записа са достатъчни за приблизително сравнение на отделни части от изследваната
територия спрямо наситеност със стационарни дейности.
При изчисляване на оценката са приети равни тежести за четирите разгледани случая на
схемата – активни и пасивни стационарни дейности през почивен и работен ден. Като от
значение за оценката е площта на изследваните полигони спрямо броя на записите
направени в тях.

Интензивност на трафика и разпределение по видове начин на
придвижване
За територията на ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ са проведени
теренни преброявания на интензивността на движението в един делничен (7:30-19:00) и
един почивен ден (8:30-19:00) през ноември 2020 г. Като фактор, който би имал значение
върху поведението на гражданите, в т.ч. и извършването на пътувания, следва да се имат
предвид действащите противоепидемични мерки за този момент. Те са въведени със
Заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, която е в сила при
броенето в делничен ден и Заповед РД-01-651/11.11.2020, като най-общо включват:








Схема 57: Състояние на тротоарната мрежа

Преустановени присъствия на ученици от гимназиалния етап, както и във висшите
учебни заведения; преустановени други присъствени групови занимания, в т.ч. и
екскурзии;
Ограничения за броя посетители в обществени събития на закрито;
Отпадане публиката от спортни събития;
Затваряне на нощни заведения;
Контрол върху броя клиенти в заведения за хранене, магазини, пазари и др.
Преустановен планов прием в лечебни заведения и др.

Избрани са общо 14 броя локации. 7 от тях са входно-изходни за ГЕ1, а 1 е вътрешноквартална. 5 локации са входно-изходни за ГЕ3, а 1 е вътрешна. Входно-изходните локации на
броене са разположени непосредствено до кръстовищата с граничните транспортни
артерии или в близост до границата на съответния квартал, от вътрешната страна, като
по този начин позволяват да бъде проследена интензивността на влизащия и излизащия
трафик от територията (Схема 58). По този начин се цели да бъдат проследени
закономерности в съотношенията на прииждащи (работещи) в територията и напускащи
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(жители, които извършват ежедневните си дейности извън квартала), както и явления на
транзитен трафик. Вътрешно-кварталното кръстовище в ГЕ3 е наблюдавано от всичките
му 4 клона. За всяка една от локациите са наблюдавани 4 категории преминаващи: а)
автомобили, б) товарни коли и автобуси, в) велосипедисти и г) пешеходци. Местата на
броене са както следва:
Локации в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кръстовище на ул. „Борис Руменов“ и ул. „Филип Кутев“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Борис Руменов“ и бул. „Черни връх“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Асен Йорданов“ и бул. „Черни връх“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Светослав Минков“ и бул. „Черни връх“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Арарат“ и бул. „Черни връх“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Иван Буреш“ и бул. „Черни връх“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Флора Кънева“ и бул. „Черни връх“ (вход-изход)
Ул. „Флора Кънева“ при ЧУ „Д-р Петър Берон“ (вътрешна)

Локации в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ул. „Могилата“ (вход-изход)
ул. „Чавдар Мутафов“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Екатерина Ненчева“ и бул. „Симеоновско шосе“ (вход-изход)
Кръстовище при спирка „Студентски град“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Йордан Радичков“ и бул. „Симеоновско шосе“ (вход-изход)
Кръстовище на ул. „Йордан Радичков“ и ул. „Борис Арсов“ (вътрешна)

Схема 58: Локации за броене в отделните ГЕ

В таблицата по-долу е представен окрупненият брой на преминалите през входноизходните локации за делничния ден, по начин на придвижване:

Начин на придвижване
Автомобили
Товарни коли и
автобуси
Велосипедисти
Пешеходци

Таблица 34:

Входящ брой
преброени единици
ГЕ1, делничен ден

Изходящ брой
преброени единици
ГЕ1, делничен ден

Входящ брой
преброени единици
ГЕ3, делничен ден

Изходящ брой
преброени единици
ГЕ3, делничен ден

4 188

4 242

17 514

16 782

366

276

498

426

102
1 524

90
1 902

144
1 452

132
1 644

Брой входящи и изходящи от квартала единици по начин на придвижване, делничен ден
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Следващите диаграми илюстрират разпределението между отделните начини на
придвижване (по видове трафик) при входящите и изходящите кореспонденции:
25%

30%

33%

29%

4%

1%

Автомобили

Тежкотоварни

Автомобили

Тежкотоварни

Велосипедисти

Пешеходци

Велосипедисти

Пешеходци

Фиг 49: Разпределение по видове трафик при входящите (ляво) и изходящи (дясно)
кореспонденции – ГЕ1, делничен ден
1%

1%

65%

4%

68%

65%

1%

2%
6%

63%
3%

7%
2%

3%

1%

9%

Автомобили

Тежкотоварни

Автомобили

Тежкотоварни

Велосипедисти

Пешеходци

Велосипедисти

Пешеходци

Фиг 51: Разпределение по видове трафик при входящите (ляво) и изходящи (дясно)
кореспонденции – ГЕ1, почивен ден
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Фиг 50: Разпределение по видове трафик при входящите (ляво) и изходящи (дясно)
кореспонденции - ГЕ3, делничен ден

Таблицата по-долу представя окрупнения брой на преминалите през входно-изходните
локации за почивния ден, по начин на придвижване:
Таблица 35: Брой входящи и изходящи от квартала единици по начин на придвижване, почивен ден
Начин на
придвижване
Автомобили
Товарни коли и
автобуси
Велосипедисти
Пешеходци

Входящ брой
преброени единици
ГЕ1, почивен ден

Изходящ брой
преброени единици
ГЕ1, почивен ден

Входящ брой
преброени единици
ГЕ3, почивен ден

Изходящ брой
преброени единици
ГЕ3, почивен ден

2 052

1 884

9 258

9 570

30

30

60

48

114
930

96
1 008

138
1 080

120
1 086
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Фиг 52: Разпределение по видове трафик при входящите (ляво) и изходящи (дясно)
кореспонденции - ГЕ3, почивен ден

Резултатите от преброяването представят интензивността на входящо-изходящия
трафик по отделните улици, което позволява да бъде проследено кои са най-натоварените
места. Всички наблюдавани входно – изходни локации в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ са
значително по-натоварени спрямо тези в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“, както в делничен,
така и в почивен ден.
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Фиг 53:
ден

Интензивност на входящия моторизиран трафик по локации – брой МПС в делничен
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Фиг 54:
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Интензивност на входящия моторизиран трафик по локации – брой МПС в почивен ден

Интензивност на изходящия моторизиран трафик по локации – брой МПС в делничен

Фиг 56:
ден

Интензивност на изходящия моторизиран трафик по локации – брой МПС в почивен

Направени са преброявания и в две вътрешни за двата квартала локации – на ул. „Флора
Кънева“ при ЧУ „Д-р Петър Берон“ в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и на кръстовището на
улиците „Йордан Радичков“ и ул. „Борис Арсов“ в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“. Първото място е
избрано поради близостта му до основен обществен обект – училище, а второто поради
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кръстопътната роля между вход-изход на квартала, жилищна среда от отворен и затворен
тип. Интензивността на трафика в двете локации е напълно сравним с другите локации в
съответните градоустройствени единици – около 1000 МПС в делничния ден на ул. „Флора
Кънева“ и около 2000 МПС на кръстовището на улиците „Йордан Радичков“ и „Борис Арсов“. В
първата локация се наблюдава сериозен спад в почивния ден, което може да се обясни с това,
че училището тогава не работи и че то е съществен фактор при формирането на
автомобилния трафик. Значително намалява на същото място и тежкотоварният трафик
през почивния ден. Значително се увеличава пешеходното и велосипедно движение по ул.
„Флора Кънева“ в почивния ден, като улицата се използва за разходка от живущите, в т.ч. и
семейства с деца. В разгледаната локация в ГЕ3 няма сериозна разлика между делничен и
почивен ден, но като цяло там пешеходният трафик е със значително по-голям дял спрямо
входно-изходните локации в квартала.
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Фиг 57: Разпределение по видове трафик в двете вътрешно квартални локации в делничен ден:
ляво - в ГЕ1; дясно – в ГЕ3

Приложение 1 включва диаграми, които илюстрират динамика в интензивността на трафика
за всички локации. Така могат да бъдат определени пиковите моменти, както и тези на спад
в натоварването. В делничен ден входно-изходните локации в северната част на ГЕ1
„Кръстова вада-изток“, където се намират повечето големи строителни обекти към
ноември 2020 г., демонстрират сутрешни, обедни и вечерни пикове, както на влизащите,
така и на излизащите от квартала, основно с МПС. Особено изразен е вечерният пик на
изходящия автомобилен трафик. Значително по-слабо изразени са пиковете в точките на
броене при улиците „Светослав Минков“, „Арарат“ и „Флора Кънева“ (при бул. „Черни връх“),
където пешеходният трафик е съизмерим с автомобилния. При ул. „Светослав Минков“ и
„Арарат“ се наблюдава изявен обеден пик на пешеходно движение вън от квартала.
През почивния ден в ГЕ1 се наблюдава сравнително интензивен трафик извън квартала след
10 ч. сутринта, по-силно проявен при автомобилния. При ул. „Флора Кънева“ (кръстовището
с бул. „Черни връх“) се наблюдава малък пик при входящото пешеходно и автомобилно
движение в следобедните часове. При ул. „Иван Буреш“ има интензивност на излизащите с
МПС в следобедните часове. На преброителния пункт при ЧУ „Д-р Петър Берон“ се наблюдава
ясно изразен следобеден пик на пешеходци.
В ГЕ3 „Витоша – Лозенец“, в делничен ден на преброителния пункт на ул. „Могилата“ се
наблюдава силно изявен пик и в двете посоки сутрин, по-осезаем в посока вътрешността на
квартала и бул. „Симеоновско шосе“. При ул. „Чавдар Мутафов“ има пик на входящи вечерта, с
интензивен трафик през целия ден и без пикове на изходящия трафик. При ул. „Екатерина
Ненчева“ също се наблюдава сутрешен пик както на влизане, така и на излизане от квартала.
Кръстовището при спирка „Студентски град“ обединява няколко улици, обслужващи ГЕ3 и
осъществяващи връзка с бул. „Симеоновско шосе“. Там се наблюдава силно изразен пик на
влизащите и излизащите вечерно време. Прави впечатление пикът на излизащите
пешеходци вечерта там. Сутрешният пик е предимно на изходящите. По-слабо са изразени
пиковете на най-южното входно-изходно кръстовище в квартала – това при ул. „Йордан
Радичков“.
В почивния ден в ГЕ3 като цяло се наблюдава активизация в придвижването след 10 ч.
сутринта и особено в следобедните часове. Движението тогава може да се свърже основно
с цел почивка и посещение на обекти в града или в околоградския район.
Изводи:


Макар и по-малко на брой, локациите в ГЕ3 отчитат значително по-голям обем
трафик на автомобили. При другите видове участници в движението (видове
трафик), разликите не са толкова значими. Отнася се както за делничния, така и за
почивния ден. Причината е в това, че през ГЕ3 преминава транзитен трафик между
бул.“Черни връх“ и бул. „Симеоновско шосе“, както и това, че единият от
наблюдаваните изходи (при спирка „Студентски град“) канализира три улици, през
които преминава значима част от входно-изходния трафик на квартала.



Значително преобладава моторизираният трафик – леки и тежкотоварни
автомобили спрямо немоторизирания – пешеходци и велосипедисти. Това е особено
силно изразено за ГЕ3, като причината там отново може да бъде търсена в
транзитното преминаване. Наблюдава се леко, но незначително покачване на дела на
пешеходци и велосипедисти в почивния ден. Няма особени разлики между входящия и
изходящия трафик, както като обем, така и като разпределение по видове.
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Фиг 58: Разпределение по видове трафик в двете вътрешно квартални локации в почивен ден:
ляво - в ГЕ1; дясно – в ГЕ3
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Съгласно публикуваните инфографики към “Програма за София“, делът на движещите
се с личен автомобил в София през 2020 г. е 33,5%. Наблюдаваният дял на
автомобилите от всички транспортни единици в уличната мрежа в двата квартала
варира от над 60 до близо 90%. Преброяването на уличния трафик не отчита броя
хора, които се возят в съответните МПС. Така делът на преминалите хора през
преброителните пунктове с лично МПС е дори по-висок. Следва да се има предвид, че
няма локация на броене, през която да преминават коли на МОТ.
Причини за ниския дял на велосипедисти и пешеходци може да се търси в няколко
причини. Фактическата липса на велосипедна инфраструктура и лошата организация
на пътищата са причина за малкия дял наблюдавани велосипедисти по време на
теренните проучване от есента на 2020 г. - 1% през работен ден и 1.8% през почивен
ден. Подобна е ситуацията и с пешеходното движение. Предпоставките за ниския му
дял са няколко: отдалеченост на основни обекти на ежедневно и ежеседмично
обслужване; слабо обслужване на територията с МОТ; лоша (на места напълно
отсъстваща) пешеходна инфраструктура.

Тротоарни шахти с фуги създават потенциални проблеми при движение с колички – както
детски, така и за хора с нарушена подвижност. Поради тази причина те са отчетени като
фактор, който влияе върху достъпността в тротоарната мрежа.
Проблем пред безопасността на движението са поставените огради по протежение на бул.
„Черни връх“, които силно нарушават видимостта на водачите на леки автомобили, които
излизат от пресечките в квартала. Като цяло високата скорост и липсата на обезопасени
леви завои на светофарно регулираните кръстовища, в комбинация с паркиране
непосредствено до пътното платно на места е предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия по булевардите „Симеоновско шосе“ и „Черни връх“.
Следващите снимки демонстрират примери за някои от описаните ситуации:

Конфликти между потоците на движение. Рискови точки и зони
С цел идентифициране местата с потенциални конфликти и риск са разгледани:
Участъците от уличната мрежа с невъзможност за разминаване – това са случаите, когато
движението на МПС е организирано двупосочно, при наличност и на паркиране, а
фактическата ситуация не позволява тяхното съвместяване. На практика, това е
характерно за преобладаващата част от вътрешно кварталната улична мрежа както в ГЕ1
„Кръстова вада-изток“, така и в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.
Тротоари с широчина под 1,5 м, което съгласно Наредба РД-02-20-2 на МРРБ от 20.12.2017 г. е
абсолютният минимум. Там, където има изградени тротоари, такива се наблюдават по
някои улици във вътрешността на ГЕ3.
Конфликтното паркиране на улица, тротоар и кръстовище включва тези случаи, когато
паркиралите автомобили възпрепятстват безопасното придвижване на участниците в
движението. То може да бъде в зоните на кръстовищата, върху тротоари без оставяне на
необходимото отстояние (мин. 2 м, съгласно ЗДвП), в зоните на пешеходни пътеки и др.
Такива случаи има маркирани за цялата територия, като доминират в ГЕ3.
Препятствия в уличното платно включват елементи на техническата инфраструктура, в
т.ч. и стълбове, силно компрометирана настилка и др. При направените теренни проучвания,
такива са идентифицирани и в двата квартала с преобладаваща концентрация в ГЕ1 и
южните части на ГЕ3.

Фиг 59:

Конфликтни ситуации в уличната мрежа

Препятствия на тротоара включват разнообразен тип елементи – улични стълбове,
контейнери за сметосъбиране, хидранти, боларди, огради и т.н. Прави впечатление, че
тяхната концентрация е по големите булеварди, които ограждат територията, някои от
които (“Черни връх“ и СОП) са цялостно реконструирани през последното десетилетие. С цел
ограничаване на паркирането върху тротоарите има монтирани боларди, чието
разположение често е причина за неудобство при разминаване на повече хора, детски
колички, др., дори и по широките тротоари на бул. „Черни връх“. Препятствия има и по някои
от вътрешно кварталните улици, доколкото те имат изградени тротоари. В резултат от
това пешеходците често избират слизането на ниво улица, което повишава риска от
конфликти и инциденти с другите участници в движението.
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Схема 59: Стационарни дейности – делничен и празничен ден

Схема 60: Конфликти между потоците на движение
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12. Развитие и състояние на инженернотехническата инфраструктура и
комуналните услуги
Водопроводна мрежа
За анализа на водопроводната мрежа са използвани официално предоставени данни за
мрежите и съоръженията на Софийска вода с актуалност 19.10.2018 г. В частта
предвиждания са коментирани перспективите за развитие на мрежата, съгласно ОУП СО,
2009 г., с източник Софияплан.
В разглежданата територия, общата дължина на водопроводните съоръжения,
стопанисвани от Софийска вода възлиза на общо 30.2 км. От тях около 2 км е дължината на
магистралните водопроводи с диаметър 1300 мм, които са изградени успоредно на СОП. В
тази южна част и в същото направление е проведен гравитачен водопровод с диаметър
1300/1700, който е свързан с резервоар „Драгалевци“. Резервоарът се намира извън
разглежданата територия, на запад от бул. „Черни връх“ и има дефинирана санитарноохранителна зона, в чийто обхват се намира и хлораторна станция. В непосредствена
близост до територията има още един резервоар – ВЕЦ "Симеоново", който е разположен на
изток от бул. „Симеоновско шосе“. В цялата територия, по вид материал на тръбите,
преобладаващи са тези от полиетилен и етернит.
За ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ дължината на водопроводните трасета е 14.6 км. Данните на
Софийска вода от 2018 г. показват, че най-слабо развита е водопроводната мрежа на юг от
ул. „Георги Райчев“, където понастоящем има множество жилищни сгради.
В ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ водопроводната мрежа е изградена основно в периодите 20032006 и 2014-2016 г. и дължината й възлиза на 5.48 км. В най-южната част, при влизането от
бул. „Черни връх“, трасето на магистралния водопровод се разклонява в 2 направления: 1)
успоредно по СОП и 2) диагонално през ГЕ2 „Парк Борисова градина – разш. Кръстова вада“.
Гравитачният водопровод преминава през цялата територия, успоредно по СОП.
Водопроводната мрежа в ГЕ2 е изцяло представена от магистрални водопроводи, които се
явяват продължение на гореспоменатите. Трасетата на по-голямата част от диагонално
преминаващия водопровод с Ф900, който прави връзка с Драгалевски резервоар и
магистрален водопровод по ул. „Филип Кутев“, са подменени през 2015 г. Все още има
участъци с тръби от 1969 г. (в близост до ул. „Филип Кутев“).
Водопроводната мрежа в ГЕ4 Зоопарк възлиза на около 1 км.
Предвиждания на ОУП СО, 2009 г.
За разглежданата територия, ОУП предвижда изграждането на 2 нови водопроводни
колектора 1) направление север-юг (по продължението на бул. „Черни връх“, изградено през
2011 г.) и 2) с направление изток-запад, като част от водопроводната връзка между
проводите по бул. „България“ и бул. „Симеоновско шосе“.
Трасето, което е все още неизпълнено, следва да премине по продължението на ул. „Д-р Борис
Вълчев“ през бул. „Черни връх“ , по границата на ГЕ2 до свързване с водопровода по бул.
„Симеоновско шосе“.

Изводи:


Необходимост от изясняване и актуализиране статуса на водопроводните трасета
в териториите с изградени жилищни сгради и комплекси, за които няма данни за
наличие на ВиК мрежа.



Наличие на тръби от етернит (азбестоцимент), който се смята за вреден за
здравето.

Канализационна мрежа
За анализа на канализационната мрежа са използвани официално предоставени данни за
мрежите и съоръженията на Софийска вода с актуалност 19.10.2018 г. Същите са допълнени
с данни от общинското дружество ГИС София и са валидни към 20.19.2019 г. В частта
предвиждания са коментирани перспективите за развитие на мрежата, съгласно ОУП, СО
2009 г., с източник Софияплан.
По данни на Софийска вода, канализационната мрежа в разглежданата територия включва
общо 18.57 км съществуващи трасета за смесени отпадни води и дъждовна канализация,
които са реализирани поетапно в годините след 1999 г. От схемата е видно, че към 2019 г. за
множество сгради и прилежащите им имоти все още не е изградена канализационна
инфраструктура.
За ГЕ3 „Витоша – Лозенец“, дължината на трасета е 11.33 км, от които 10.65 км са за смесени
отпадни води, а останалите 0.68 км – за дъждовна вода (дъждопоемни и дъждоотливни
канали). Канализационната инфраструктура може да бъде определена като „нова“ поради
това, че значителен дял от нея е изградена в периода 2007-2014 г. (Фигура 61) Материалът
на съществуващите трасета (в т.ч. смесени отпадни и дъждовни води) варира от
стоманобетон, бетон, полиетилен, полипропилен, PVC до стъклопласт. Най-старата
канализация за смесени води е от 1965 г. Съоръженията са от бетон и с обща дължина около
1 км. Те са разположени основно по продължението на бул. „Симеоновско шосе“ (Ф100 –
съществуващ канализационен колектор) и на ул. „Иван Пейчев“ 10А- 10В (Ф20) .
Изградена канализация по години (m)
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Фиг 60:

Изградена канализация по години

Най-голям диаметър имат канализационните тръби по част от улиците: ул. „Асен
Разцветников“ – Ф80 между ул. „Яна Язова“ и ул. „Ангел Каралийчев“; ул. „Асен Разцветников“
при кръстовището с ул. „Георги Райчев“ – Ф120 и Ф140 и ул. „Борис Арсов“ до кръстовище с
ул. „Йордан Радичков“ – Ф120, Ф100 и Ф80.
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От схемата е видно, че най-слабо развита е канализационната мрежа на юг от ул. „Георги
Райчев“. Данните от ГИС София, с актуалност 2019 г. показват съществуващи още около 2
км трасета в териториите на изток от ул. „Константин Петканов“. Съгласно тези данни,
съществуваща канализация има още по улиците: ул. „Константин Петканов“, ул. „Васил
Арнаудов“, обслужваща частично жилищен комплекс Сите Жарден, по ул. „проф. Станчо
Ваклинов“, ул. „Борис Арсов“ и ул. „Йордан Радичков“, в района на комплекс Престиж. На запад
от тях, около ул. „Стефан Савов“ се забелязват множество жилищни сгради, които съгласно
данните, към 2019 г. не са присъединени към канализационната мрежа. В ГЕ3 „Витоша –
Лозенец“ има 15 септични ями, които са регистрирани в Софийска вода. Предвид
незадоволителното покритие на мрежата, техният реален брой е вероятно много по-висок.
Съществува хипотеза за наличието на „частни инсталации“.
По данни на Софийска вода, дължината на канализационната мрежа в ГЕ1 „Кръстова вадаизток“ възлиза на 4.6 км, в т. ч. за смесени отпадни води- 4.4 км и за дъждовни води – 0.2 км
за дъждовни води. Най-старите канализационни трасета (бетон, Ф30) датират от 1999 г. и
са разположени по продължението на ул. „проф. Петър Шапкарев“. Тук по подобие на ГЕ3 се
наблюдават множество сгради, които не са присъединени към канализационната мрежа. Това
е особено видно в територията между ул. „Борис Руменов“ и ул. „Флора Кънева“ до
включването й в бул. „Черни връх“. С най-голям обем са трасетата по ул. „Борис Руменов“ от
кръстовището с ул. „Филип Кутев“ – 500 м, Ф100. Същите са част от предвижданията на
ОУП СО, 2009 за провеждане на канализационен колектор.
В ГЕ4 „м. Зоопарк“ дължината на канализационните трасета за смесени отпадни води по
данни на Софийска вода възлиза на около 2 км. Данните от ГИС София показват допълнителни
5 км мрежи, които обслужват Столичния Зоопарк .
В ГЕ2 „Парк Борисова Градина – разш. Кръстова вада“ няма официални данни за изградени
канализационни мрежи. Съществуват данни за 3 бр. септични ями, 2 от които за обслужване
на големи обекти в района на СОП. По настоящем там се намират Аджибадем Сити клиник и
Крам Комплекс Къмпани.
Заустване на дъждовни води
Данните от Софийска вода показват общо 4 точки на заустване на дъждовни води в десния
приток на р. Слатинска. Преглед на гражданските сигнали за нередности (система CallSofia,
2021 г. и публикации на сайтове на телевизионни медии от 2018 г.), свързани със зауствания
показват наводняване на улици, в следствие на запушени дъждоприемници, както и сигнали
за незаконно заустване на отпадни води в реките.
Предвиждания на ОУП СО, 2009 г.
Предвижданията на ОУП СО (2009) общо за територията включват изграждане трасетата
на 5 колектора за битови отпадни води с обща дължина 8.5 км и отливни канали – около 1 км.
В ГЕ1 „Кръстова вада-изток“, две от потенциалните трасета следват направлението на
бул. „Черни връх“ и ул. „Борис Руменов“. В ГЕ2 канализационният колектор е разположен
успоредно по р. Драгалевска река, пресичайки ГЕ и тръгвайки по границата на ГЕ3 „Витоша –
Лозенец“. В последната са предвидени два основни клона, които тръгват от общо трасе по
ул. „Екатерина Ненчева“. След ул. „Йордан Стубел“ те се разклоняват, на изток от десния
приток на р. Слатинска - за обслужване на териториите по продължение на бул.
„Симеоновско шосе“ и на запад – за обслужване на вътрешната територия в
градоустройствената единица.

Към днешна дата, тези предвиждания по-скоро остават нереализирани. Налице е частично
изграждане основно в обхвата на ГЕ1 и ГЕ3. Дължината на отсечките е минимална, а дебитът
на тръбите, невинаги отговаря на изискуемия за колекторно съоръжение.
Изводи:





Покритието на канализационната мрежа в ГЕ1 И ГЕ3 е незадоволително.
Липсват последователно и цялостно изградени трасета на канализационни
колектори, предвидени и в ОУП СО (2009).
Обществени обекти и многофамилни жилищни сгради се обслужват от септични ями.
Множество жилищни сгради, за които липсва информация за присъединяване към
канализационна мрежа.

Електропреносна мрежа
За анализа на електропреносната мрежа са използвани официално предоставени данни за
мрежите и съоръженията на ЕСО и ГИС София с актуалност 2019 г., както и данни от
Софияплан съгласно ОУП на СО (2009 г.) – съществуващо състояние и предвиждания.
По данни на ОУП СО през проектната територия преминават трасета на въздушни
електропроводи високо напрежение 110 кV (2ACO400/ACO400/М650). На Схема 63 са
илюстрирани основните трасета на електропроводите и техните сервитути, като част
от тях споделят общи съоръжения. Пространствено за всяка ГЕ проводите са разпределени
както следва: ГЕ1 – 2.8 км (север-юг), ГЕ2 – 3.2 км (успоредно на СОП) и ГЕ3 – 1.9 км (север-юг).
Общата дължина на въздушните електропроводи е 7.9 км. Направлението на всички проводи
е към подстанция „Симеоново София-Юг“, която се намира извън разглежданата територия,
на юг от кръстовището на СОП и бул. „Симеоновско шосе“. Успоредно на границите на ГЕ3 и
ГЕ4 е разположен провод, по протежението на бул. „Симеоновско шосе“, който преминава на
юг през ГЕ3.
Съгласно Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти изискванията за отстояния
от линейните обекти за ВЕ 110 - 400 kV; хоризонталното разстояние между крайните
проводници при максимално отклонение е 8 м, по 4 м от двете страни. В сервитутната зона
според гореспоменатата наредба също така са забранени:
1. всякакъв вид застрояване, включително и на спортни стрелбища и военни полигони
за стрелба;
2. засаждане на трайни дървесни насаждения;
3. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. паркиране на всички видове превозни средства;
5. складиране на отпадъци и материали;
6. действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти;
7. палене на огън и опожаряване на площите след прибиране на селскостопанската
8. продукция;
9. стрелба с ловно и бойно оръжие.
На терен са идентифицирани нарушения на изискванията като съществуващи сгради в
обхвата на сервитутите и паркиране в непосредствена близост до стълбовете и в самите
сервитути. Наблюдават се и множество случаи на висящи кабели и необезопасени локални
трафопостове.
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Топлоснабдяване и газоснабдяване
По данните на НСИ за 2011 г. разпределението на жилищата по източник на отопление за
всяка ГЕ е както следва:
Градоустройствена единица
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
ГЕ2 „Парк Борисова градина – разш.
Кръстова вада“
ГЕ3 „Витоша-Лозенец“
ГЕ4 „м. Зоопарк“
Общо:
Таблица 36:

С централен
източник
105
5

Със собствен
източник
103
22

108
-

2345
24
2479

784
21
930

1213
18
1339

Газопреносната мрежа е развита на около 55% в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и ГЕ3
„Витоша-Лозенец“.

Без

Разпределение на жилищата по инсталация за отопление, НСИ 2011 г.

Като водещи източници на отопление са: – за ГЕ1 (46 жилища), за ГЕ2
Градоустройствена единица
ГЕ1 „Кръстова вада-изток“
ГЕ3 „Витоша-Лозенец“
ГЕ4 „м. Зоопарк“
Общо:

Електричество
15%
18%
23%
2479

Нафта, въглища, дърва
8%
1.8%
11%
930

Таблица 37: % Разпределение на жилищата по вид източници на отопление, различно от
централно отопление, НСИ 2011 г.

За анализа на газопреносната мрежа са използвани официално предоставени данни за
мрежите и съоръженията на ОВЕРГАЗ (изградени и предвидени) и ГИС София с актуалност
съответно 2018 и 2019 г., както и данни от Софияплан съгласно ОУП на СО (2009 г.).
В разглежданата територия, общата дължина на газопреносните съоръжения,
стопанисвани от ОВЕРГАЗ възлиза на около 32 км, която е разпределена по ГЕ както следва:





ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ – 5.2 км, с предвидени за изграждане на нови 3.5 км;
ГЕ2 „парк Борисова Градина – разш. Кръстова вада“ – предвидени за изграждане на
нови 4 км;
ГЕ3 „Витоша-Лозенец“ - 17 км, с предвидени за изграждане на нови 14 км;
ГЕ4 „м. Зоопарк“ - предвидени за изграждане на нови 130 м.

По данни от ОУП на СО има предвиден газопровод ДУ 400 южно и извън границите на
разработката.
Изводи:


Електропреносната мрежа е сравнително добре разпределена



Около 30% от жилищата в ГЕ1 са свързани с централен източник на отопление, като
същият процент е и за тези със собствен източник. В ГЕ3 около 54% от жилищата
са с централен източник, а около 18% разчитат на собствен източник. Общо за
цялата територия около 52% са с централен източник, а 20% - със собствен. Общо
ползването на източници като нафта, въглища или дърва е по-ниско от средните
стойности за София.
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Схема 61: Водопроводна мрежа

Схема 62: Канализационна мрежа
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Схема 63: Електропреносна мрежа

Схема 64: Газопреносна мрежа
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13. Изводи
1. Собственост:









Данните в КККР (01.07.2020 г.) не са актуализирани (графична и атрибутна
информация) спрямо издадените АОС на Столична община. За някои от тях се
наблюдават конфликтни обстоятелства, попадайки „върху“ частни терени.
Изключително нисък дял на имотите общинска собственост, което
затруднява провеждането на обществени мероприятия (провеждане на улична
мрежа, осигуряване на терени за обществено обслужващи функции,
озеленяване и др.).
Застрояване на общински имоти за частни нужди при остър дефицит на
същите.
Висок дял на имотите „частна собственост“ и код по НТП „за друг вид
застрояване (жилищно)“ в обхвата на зеления клин, което е
предизвикателство пред неговото опазване.
Десният приток на речния обект, от водосбора на р. Слатинска преминаващ
през територията на ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ (открито или в канал) няма
обособени имоти и преминава през терени частна собственост. Само малка
част преминава в терени държавна собственост, с код за НТП „за
брегоукрепителни съоръжения“.

2. Обитаване















Жилищният фонд в разглеждания обхват е представен предимно от едно- и
многофамилни жилищни сгради, голяма част от които са построени след 2000
г.
Налице е процес на подмяна на дребните жилищни структури от 50-те, 60-те,
70-те и 80-те години.
ОУП на СО, 2009 г. увеличава дву- и трикратно параметрите на застрояване за
ГЕ1 и ГЕ-3
Множество случаи с превишени стойности на показателя Кинт и плътност, в
резултат на законови дефицити и дефицити в управлението и контрола на
строителния процес, прави невъзможно провеждането на визията на ОУП на
СО, 2009 г. основно в зони Жм.
Жилищните сгради в територията възлизат на 1100, като най-многочислен е
броят им в ГЕ3 „Витоша – Лозенец“ (779), а най- малък в ГЕ4 „м. Зоопарк“
В южната част на ГЕ3 има най-голяма концентрация на жилищни комплекси от
затворен тип.
За повечето сгради в свободно застрояване е характерно поставянето на
ограждения по границите на имота за частно ползване.
Най-висок е делът на двуетажните и едноетажните жилищни сгради, следвани
от шест етажните. Тяхното количество е най-голямо в ГЕ3 „Витоша –
Лозенец“.
Делът на жилищните сгради без информация за собствеността в КККР 2020 г.
е особено висок.
В цялата територия има само 1 жилищна града, която е общинска частна
собственост. Тя се намира в ГЕ3.
За цялата територия, поемната възможност на съществуващия сграден фонд
е 23 534 души

Поемната способност на новите жилищни сгради е изчислена на 10 370 души.
При реализиране на одобрените ПУП и съгласно максималната стойност на
общата поемна способност, средната брутната стойност за гъстотата на
обитаване би достигнала 138 обитатели/ха за жилищните зони по ОУП.

3. Труд





















Прогнозно натоварване на средата, генерирано от ползването на ателиетата за
творческа дейност, трудно може да бъде установено, поради ползването им като
жилища.
Минималната площ на ателиетата варира от 8 до 105м2, а максималната от 86 до
значителните 336м2. Най-многобройни и с най-голяма обща площ са тези обекти в
ГЕ3 „Витоша – Лозенец“.
Търговските обекти за бързооборотни стоки не натоварват територията с
външни за нея посетители. Те могат да бъдат определени като места за социален
обмен.
Търговските обекти, които предоставят специализирани продукти и/или услуги са
насочени към клиенти без оглед на тяхното местоживеене или месторабота. При
тях, натоварването се изразява и в необходимостта от осигуряване на места за
паркиране.
Най-голям брой и най-голяма площ като акумулирана абсолютна площ на търговските
обекти има в ГЕ3
Обектите за обществено хранене са най-многочислени в ГЕ3
Съществуват обекти за обществено хранене, които са предпочитани и често
посещавани от външни за територията потребители. В определени ситуации, това
води до натоварване на уличната мрежа и местата за паркиране.
Физическите характеристики на СОС за офиси и обекти за делова и
административна дейност демонстрират площ от порядъка на 12-15 м2 до над 1800
м2 . На базата на общите площи и публикуваните средните площи за служители, и при
допускане че всички описани се усвоят, то територията ще се натовари с офис
служители в порядъка от 2700 до 3400 души.
Възможната складовата дейност в разглежданата територия, наблюдавана през
самостоятелните обекти в сграда, изглежда слабо представена.
Някои обществени услуги са твърде специализирани и/или от частен характер,
което ги прави ориентирани предимно към външни за територията ползватели
(Болница Вита, Френска детска градина и училище "Виктор Юго", Аджибадем Сити
Клиник - Сърдечно-съдов център, British School of Sofia – Kindergarten and Primary
School, Частно училище Петър Берон.
При обектите, разположени във вътрешността на квартала, чест проблем е липсата
на безопасен достъп. В тези случаи, тяхното достигане създава конфликти и
нарушава комфорта за живущите.
Към момента, строителната дейност е много силно застъпена в разглежданата
територия, предимно в ГЕ1 и ГЕ3. Тя е източник на шум и прахово замърсяване, които
влошават комфорта на обитаване.

4. Демография:


заселващото се с бързи темпове младо население в разглежданата територия;
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Липса на мерки за адекватно отчитане на демографската динамика, в т.ч. и
адекватен контрол по отношение на регистрацията по местоживеене
(настоящ и постоянен адрес).
Спешна необходимост от осигуряване на условия за качествена среда за
обитаване, труд и отдих.

5. Обществено обслужване:












Предвидените терени за обществено обслужване съгласно ОУП все още са
слабо реализирани и разполагат със значителен потенциал за задоволяване
потребностите в територията. Основна част от терените е с частна
собственост.
Има сериозен дефицит на общински и/или държавни обекти на образованието
и възпитанието – училища от всички нива и детски градини. Масовото
търсене на този вид обслужване е извън територията.
Търговските обекти и услугите не са разположени хомогенно в жилищните
квартали – има места с концентрации, други с липси. По отношение на
услугите се наблюдава относително еднообразие – салони за красота,
фризьорски салони, ремонт и поддръжка на автомобили и др.
Липсват на съществени категории обекти в общественото обслужване –
административни сгради и служби, социални услуги и обекти на културата
(изключение в последната категория е открита сцена за събития, която се
намира в зоологическата градина).
Има голям брой неактивни партерни пространства - предпоставка за
намаляване жизнеността на публичните пространства, но с възможен
потенциал за допълване мрежата от обслужване;.
Предизвикателство са пазарните условия за запълването и функционирането
на всички изградени към момента партерни обекти при сегашното население,
начин на живот, покупателна способност, др.

6. Зелена система:







Неглижиране на публичното озеленяване за сметка на частното;
Спешна нужда от разработването на образци и препоръки за озеленяване при
условия на тесни тротоари по елементите от първостепенната и
второстепенната улична мрежа, запазване на малки биологични коридори
покрай реките и други ситуации. Те изискват специфичен подход поради липса
на достатъчна гъстота и площ на терени за широк обществен достъп, които
да формират по-добре обвързана мрежа от локални елементи на зелената
система;
Спешна нужда от създаване на условия, насоки и стимули за внедряването на
микро зелени елементи в средата за по-здравословна и качествена жизнена
среда;
Нужда от отчуждаване на терена по Драгалевска река и способи за
компенсиране на собствениците от страна на Столична община преди
превръщането му в публична собственост и широко достъпно обществено
благо.

7. Санитарно-хигиенни и екологични условия:


Натрупване на вредни въздействия (шум, прах и други вредни газове) на прага и
над допустимите нива на вредности около главните булеварди;



Необходимост от предприемане на ограничаващи политики на градско ниво,
свързани със замърсяващия транспорт и мерки за смекчаване на вредните
въздействия, конкретно за територията.

8. Спорт и отдих:









Неясна e съдбата на терените предвидени за отчуждаване, както и
облагородяването им с цел широк обществен достъп и активно ползване;
съществуват алтернативни възможности за спорт и отдих в околни градски
и извънградски територии, но в повечето случаи те са свързани с
моторизиран достъп и липса на непосредствен контакт за по-пълноценно
изживяване;
Поради начина и характера на застрояване и развитие на територията все
още остават ограничени възможностите за отдих непосредствено край и в
жилищната среда;
условията за практикуване на спорт в територията за по-голямата част от
населението са значително ограничени и налагат използването на такива
съоръжения в други части от града;
Близостта до Природен парк Витоша и до градски паркове създават
възможности за спортове като трекинг, джогинг и колоездене.
Потенциалното развитие на парковата зона би могло да включи и
изграждането на спортни площадки достъпни за по-широк кръг хора.
Изграждането на алеи и свързването на новия парк със съществуващата
зелена система ще отвори нови възможности за физически активности и
пълноценен отдих без опосредстващата роля на транспорта.

9. Културна идентичност на средата:




типични и уникални характеристики, оформени от физическите измерения на
средата и културните практики на нейните обитатели и ползватели;
трудно се откриват образи, които се асоциират с качествена градска среда
за обитаване, отдих и труд;
нужда от целесъобразното устройствено планиране, последователно
прилагане
на
устройствените
планове
и
реализиране
на
благоустройствените мероприятия. Интензивното усвояване и ползване на
територията, и заради разнообразните функции, които могат да се развиват
в нея, водят до конфликти между групите ползватели когато описаният погоре процес е прекъснат, объркан или компрометиран.

10. Улична мрежа








Съществуващата улична мрежа е частично проведена и изключително
недостатъчна за добрата достъпност от и към кварталите, слаби връзки и
затруднено придвижване във вътрешността на територията;
Лошо общо състояние на уличната мрежа и прилежащите й елементи;
Притеснително висок % частна собственост или липса на информация за
собственост по отношение на имотите, предвидени за изграждане на ПУМ
според ОУП на СО;
Липсват адекватни мерки за отчуждаване и поддържане на улици;
ПУМ не е изпълнена според предвижданията на ОУП на СО, нито отговаря на
функционалните и транспортни характеристики;
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11. Пешеходни пространтва и достъпност







слабо изградена и силно фрагментирана пешеходна мрежа;
лоши технически характеристики на тротоарите – тесни (не отговарят на
нормативните изисквания) и трудно проходими тротоари, лошо състояние на
настилките, наличие на сериозни ограничители (огради, боларди, контейнери,
улични стълбове);
липсват елементи на достъпната среда – равни повърхности, скосявания на
тротоарите, тактилни ивици и др.;
огромен проблем за пешеходците се явяват паркиралите по тротоарите коли;
прекъсвания в пешеходната мрежа поради наличие на частни имоти, в т.ч. и
затворени комплекси.

12. Масов обществен транспорт:








МОТ е осигурен единствено по обграждащите територията булеварди. Липсва
във вътрешността, където има сериозни дефицити в уличната мрежа и на
практика липсват главни улици. По този начин съществена част от
територията остава далеч от спирките на МОТ.
Има съществено прекъсване в линиите по бул. „Черни връх“ – част от тях се
движат единствено в южна посока от бул. „Филип Кутев“, а други северно.
Южната част на бул. „Симеоновско шосе“ се обслужва от една единствена
линия. В същото време голям брой автобусни линии достигат границата на
територията при Зоопарка, но на практика не осигуряват пряко обслужване.
Честотата на голям брой от линиите е незадоволителна (над 20 мин. дори в
пикови часове), което е предпоставка за ниска употреба. Обслужването се
извършва с нов подвижен състав към 2021 г.
Достъпът до голяма част от спирките е затруднен поради лошите пешеходни
условия, а някои от тях са разположени върху твърде тесни тротоари в пряка
близост до скоростен трафик (бул. „Симеоновско шосе“). Самите спирки са
добре информационно оборудвани, но при някои липсват навеси.

13. Паркиране:




За общата територия изискванията по норматив (Наредба РД-02-2-20 (чл. 42)
броят на местата за паркиране (поемната способност) за 1 брой паркомясто
на жилище са изпълнени в ГЕ1, докато в ГЕ3 и ГЕ4 изискването не е изпълнено.
Паркирането се осъществява както във вътрешни дворове, обособени гаражи
и паркинги, така и на ниво улица. Паркирането на тротоар е сериозен проблем,
типичен за ГЕ1, където липсата на изпълнените по спецификация на
тротоарите е голяма. За ГЕ1, ГЕ3 и ГЕ4 има висока концентрация на паркирали
коли от двете страни на уличното платно, което затруднява преминаването
по тези улици, и създава предпоставки за конфликти.







Макар и по-малко на брой, локациите в ГЕ3 отчитат значително по-голям обем
трафик на автомобили. При другите видове участници в движението (видове
трафик), разликите не са толкова значими. Отнася се както за делничния, така
и за почивния ден. Причината е в това, че през ГЕ3 преминава транзитен

Съгласно публикуваните инфографики към “Програма за София“, делът на
движещите се с личен автомобил в София през 2020 г. е 33,5%. Наблюдаваният
дял на автомобилите от всички транспортни единици в уличната мрежа в
двата квартала варира от над 60 до близо 90%. Преброяването на уличния
трафик не отчита броя хора, които се возят в съответните МПС. Така делът
на преминалите хора през преброителните пунктове с лично МПС е дори повисок. Следва да се има предвид, че няма локация на броене, през която да
преминават коли на МОТ.
Причини за ниския дял на велосипедисти и пешеходци може да се търси в
няколко причини. Фактическата липса на велосипедна инфраструктура и
лошата организация на пътищата са причина за малкия дял наблюдавани
велосипедисти по време на теренните проучване от есента на 2020 г. - 1%
през работен ден и 1.8% през почивен ден. Подобна е ситуацията и с
пешеходното движение. Предпоставките за ниския му дял са няколко:
отдалеченост на основни обекти на ежедневно и ежеседмично обслужване;
слабо обслужване на територията с МОТ; лоша (на места напълно
отсъстваща) пешеходна инфраструктура.

15. Техническа инфраструктура:







14. Интензивност на трафика


трафик между бул.“Черни връх“ и бул. „Симеоновско шосе“, както и това, че
единият от наблюдаваните изходи (при спирка „Студентски град“) канализира
три улици, през които преминава значима част от входно-изходния трафик на
квартала.
Значително преобладава моторизираният трафик – леки и тежкотоварни
автомобили спрямо немоторизирания – пешеходци и велосипедисти. Това е
особено силно изразено за ГЕ3, като причината там отново може да бъде
търсена в транзитното преминаване. Наблюдава се леко, но незначително
покачване на дела на пешеходци и велосипедисти в почивния ден. Няма особени
разлики между входящия и изходящия трафик, както като обем, така и като
разпределение по видове.



Покритието на канализационната мрежа в територията е незадоволително.
Липсват последователно и цялостно изградени трасета на канализационни
колектори, предвидени и в ОУП СО (2009).
Обществени обекти и многофамилни жилищни сгради се обслужват от
септични ями.
Множество жилищни сгради, за които липсва информация за присъединяване
към канализационна мрежа.
Електропреносната мрежа е сравнително добре разпределена
Около 30% от жилищата в ГЕ1 са свързани с централен източник, като същият
процент е и за тези със собствен източник. В ГЕ3 около 54% от жилищата са
с централен източник, а около 18% разчитат на собствен източник. Общо за
цялата територия около 52% са с централен източник, а 20% - със собствен.
Общо ползването на източници като нафта, въглища или дърва е по-ниско от
средните стойности за София.
Газопреносната мрежа е развита на около 55% в ГЕ1 „Кръстова вада-изток“ и
ГЕ3 „Витоша-Лозенец“.
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