КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПАРАМЕТРИЧНО ПЛАНИРАНЕ
ПРОЕКТ „АНАЛИЗ НА ДЕФИЦИТИТЕ В СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ С ФОКУС
„ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ“

1. Увод
Параметрично планиране е проект, стартиран от ОП „Софияплан“ през април
2020 г. като предложение за подхода при актуализацията на Общия
устройствен план (ОУП) на Столичната община. Инициативата включва
разнообразни проучвания и експериментални разработки. Проектът„Анализ на
дефицитите в социалната инфраструктура“ е едно от тези проучвания.
Важно! Заключенията, описани в анализа, са направени на базата на индиректно
изведени данни за населението. Затова и тези заключения трябва да се вземат
като показателни за полезността на подхода, а не непременно за дефицит на
обслужване в конкретна територия. При наличието на точни и достоверни
данни за населението, и особено за неговата демографска структура, би могло
да се направи реалистично заключение за всяка една част на територията.
Настоящият анализ цели да покаже подход, а не липси.

2. Какво е Параметрично планиране, накратко?
Параметричното планиране е подход за планиране, при който всички елементи
на плана, както входните параметри, така и получените устройствените
показатели, се обвързват в обща логическа система на взаимозависимости.
Този подход на планиране може да се формализира и съответно да бъде
автоматизиран с разработване на софтуерен инструмент. Необходимостта
от създаването на нови инструменти за планиране е породена от нуждата от
обновяване на Общия устройствен план (ОУП) по начин, който да е адекватен на
съвремието ни. Целта на подхода е да предложи на експертите и обществото
инструмент, който е чувствителен и адаптивен към качествата на средата.
При този подход за планиране постоянно изменящата се среда, с различните ѝ
физически и нефизически характеристики, се разглежда като съвкупността от
параметри, в които е необходимо да бъде вписано и оценено всяко едно
намерение. В Параметричното планиране заобикалящата ни среда се описва
чрез параметри, които са обвързани чрез математически модели. За всяко едно
намерение за намеса в средата се създават различни сценарии, които отчитат
както параметрите преди намесата, така резултата от намесата.
Сценариите могат да се изследват чрез промяна на стойностите на
параметрите, които варират спрямо обхвата и обема на самата намеса.
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Колкото по-качествени и изчерпателни са входните параметри, толкова пообективни са получените сценарии спрямо специфичните качества и нужди на
средата. Получените по този начин сценарии не са план сам по себе си. Те обаче
са добра основа за информиран диалог между заинтересованите страни, който
води до създаването на споделени, устойчиви и ползотворни устройствени
планове.

3. Няколко думи в отговор на Защо и Как?
Повод за започването на работа по инициативата за Параметрично планиране е
предстоящата актуализация на ОУП. Настоящата форма на плана е статична
карта с разнообразни слоеве и поредица от текстове, част от които са
оформени в закон. Характеристиките на средата, на базата на които е
създаден планът, отдавна са загубили своята актуалност. Подобна статична
карта, определяща развитието на града, няма капацитет да отразява
променящите се характеристики на средата и нуждите на населението. Всяка
една промяна в ОУП изисква дълги и бавни процедури по обновяване на плана.
Правилата, които управляват планирането в София, а и в България, са
подходящи за планиране на хартия.
В днешно време наличието на модерни технологии и на все по-голямо
количество данни от разнородни източници, които отразяват реалното
състояние на средата, позволява осъществяването на сложни анализи и то във
време близко до реалното. Това осигурява възможност за постоянна и
динамична оценка на средата, а оттам и за постоянен и динамичен мониторинг
на изпълнението на плановете. Съвременните технологични инструменти
позволяват постоянно обновяване на знанието за изходната ситуация и могат
да са в полза на процеса за постигане на конкретни цели. Целите могат да
бъдат променяни, както и инструментите за тяхното постигане и
честотата на тяхното прилагане. Възможно е създаването на жива карта на
града, на проблемите и на възможностите за преодоляването им, при което
плановете се преосмислят динамично.
Това не означава, че всичко в един план като ОУП се създава автоматично, или че
всички негови елементи стават динамични. Повече по темата сме описали в
различните документи, публикувани на сайта на Софияплан по темата за Плана
на София.
Промяната в градоустройственото мислене води до създаването, но и
отпадането на урбанистични концепции като Функционален град, Устойчив
град, Климатично-неутрален град, 15-минутен град и т.н. Наличието на
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инструменти, които ни позволяват да бъдем гъвкави, е рационален отговор на
постоянно динамичната, включително концептуална, среда. Един от
въпросите, които винаги остават на дневен ред, независимо от популярната в
дадения момент урбанистична концепция, е как сложната система „Град“ може
да бъде планирана, управлявана, променяна, отчитайки обективно максимално
голяма част от параметрите на средата и водейки до справедливо планиране на
пространството.

4. Подход
За целите на успешното събиране и поддържане на данни, при което не се
нарушава личното пространство на гражданите, както и за планирането на
средата по начин, който е достатъчно добре разбираем за обществото,
разглеждаме града като съвкупност от квартали, местности и населени
места. Наричаме тези градивни елементи „градоустройствени единици” (ГЕ) и
ги разглеждаме през призмата на трите стълба на устойчивото развитие Население, Икономика и Околна среда. Разделили сме Столична община на 564 ГЕ,
всяка от които включва различни елементи като жилищни сгради, офиси, пътна
мрежа, инженерна инфраструктура, зелени площи, алеи, улично осветление,
паркоместа, кофи за смет, магазини, кафенета, детски градини, училища и пр.
Всеки от тези елементи идва със своите характеристики, т.нар.параметри.
Структурирали сме тази информация под формата на паспорти на ГЕ.
Целта на паспортите е да отразяват актуалното състояние на средата. Това
състояние сравняваме със съществуваща норма, средна стойност за града, или
някаква друг вид метрика. По този начин придобиваме представа не само за
плюсовете, но и за минусите, т.е.дефицитите, на всяка една ГЕ. Нерядко
дефицитът е повече от един. При преодоляването на дефицитите е
необходимо да бъдат взети предвид ограниченията на средата пространствени, демографски, екологични, финансови, времеви и т.н. Изисква
се също така да бъдат отчетени множеството зависимости между всеки един
аспект на средата и всички останали нейни характеристики. За решаването на
тази сложна задача е необходимо създаването на решения с множество
критерии, установяването на зависимостите между променливите и техните
стойности, както и възможност за даване на тежести на едни или други
характеристики на средата.
Това са класически проблеми в планирането, но съвременните технологии ни
позволяват да приложим иновативен подход в решаването на тези проблеми.
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5. Генеративен дизайн - Параметрично планиране
На пазара съществуват различни видове софтуери за Параметрична
архитектура и генеративен дизайн, които улесняват най-вече строителния
бранш и предприемачите да изберат оптимални решения за проекта си и да
защитят инвестицията си с възможно най-точна прогноза за
възвръщаемостта ѝ. Мултикритериален анализ на обвързани помежду си
параметри позволява да се изведат балансирани решения под формата на
сценарии на самите сгради и прилежащите им пространства.
Параметричното планиране следва сходна логика, като цели да разшири мащаба
на генериране на сценариите от нивото на отделната сграда или имот до ниво
на ГЕ. Оптимизационните решения могат да засягат всички сфери на градската
среда, в които се наблюдават дефицити. Задавайки приоритети и тежести на
параметрите, се генерират различни сценарии, които могат да бъдат оценени
и да послужат за следващи действия - от създаване на диалог между
заинтересованите страни до вземане на конкретни решения. За да бъде този
процес обективен и достоверен, е необходимо данните в паспортите на ГЕ да
бъдат поддържани в актуално състояние.

6. Заинтересовани страни
Параметричното планиране е с потенциал да въвлече и повлияе на разнообразни
заинтересовани страни, сред които:
• Община - да насочва инвестициите и да позовава решенията си на
обективна оценка за качеството, нуждите и публичния интерес;
• Граждани - да бъдат удовлетворени изискванията за по-добри условия на
живот и достъпност до услуги;
• Инвеститори - да правят обективна оценка на нуждите на пазара и
съответно да подобрят възвръщаемостта на инвестицията си.

7. Каква е добавената стойност на
Параметричното планиране?
•
•
•

Динамичен и гъвкав процес, който може да отговори/адаптира/съобрази
със също толкова динамично променящата се среда;
Оптимизация на ресурси - инвестиции там, където има най-голяма нужда
и/или потенциал;
Диалог и информирани решения на база на обективна и навременна оценка
за състоянието на средата.
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8. Първи стъпки в Параметричното планиране
Преди да бъдат конкретизирани различните стъпки, екипът на Софияплан,
работещ по Параметричното планиране, премина през няколко теста на
софтуери за генеративен дизайн, изследвайки възможността за преизползване
на готов продукт. Посредством работата с местни и чуждестранни екипи,
бяха тествани взаимодействията на серия от индикатори върху пилотната ГЕ
„Кръстова вада“.
Радул Шишков (Studio Brep) и американската Sidewalk Labs с техния продукт
Delve разработиха в различни софтуерни среди първоначалните тестове на
концепцията за параметрично планиране.

Студио Brep с резултат вляво на изображението, Sidewalk Labs – резултати вдясно.

Резултатите доказаха възможността на проекта да работи едновременно с
индикатори от различни сфери на ОУП върху територия от 500.000 кв. м. и да
бъдат генерирани множество сценарии в контекста на зададени приоритети
за територията. За целта на проекта, населението, демографската прогноза и
свободната територия бяха основен фактор при логическото обвързване на
индикаторите.
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В подготовката на индикаторите бяха прегледани различни стратегически
рамки, като за целите на пилотната фаза бяха подбрани оперативни параметри
от сферите на Зелената система, Инженерната инфраструктура (ВиК мрежа,
отпадъци, улично осветление), Транспортната инфраструктура (улична мрежа,
мрежа на масов градски транспорт, спирки, достъпност), Сгради и услуги
(жилища, социална инфраструктура, търговски обекти).
В процеса на работа бяха проведени срещи със сходни инициативи като
например с екипа от Техническия университет в Цюрих (ETH), с направлението
за градско планиране в Антверпен и с екипа на BREEAM за България.
Съществен партньор в проекта на параметричното планиране от самото
начало на инициатвата беше екипът от Института GATE, с които проектът
постигна сегашното си оформление и конкретика.

9. Партньорството с GATE
В края на 2019 г. Софияплан подписа споразумение за сътрудничеството с
Института GATE, посочвайки параметричното планиране като възможна
посока за съвместна работа. Темата се вписва в пилотния проект на GATE за
създаване на дигитален двойник на София и в приложението на
високотехнологични решения за създаване на т.нар. градове на бъдещето. GATE
провежда приложни изследвания, развива иновации и предлага образование в
областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с
правителството, индустрията и предприемачите.
Съвместната работа по параметричното планиране премина през генеративен
дизайн на пилотна ГЕ “Кръстова вада”. Беше разработен генетичен алгоритъм,
базиран на набор от индикатори, дефинирани от Софияплан. Получените преди
това резултати за наличие на множество градоустройствени сценарии за
баланс на територията бяха потвърдени, но и се доказа нуждата от
приоритизиране на индикаторите и дефиниране на теглови коефициенти за
тях. Поради тази причина беше взето решение въпросът с параметричното
планиране да бъде решаван поетапно с фокус върху конкретен дефицит.
Преминаването от общото към частното позволява бъдещото мащабиране и
надграждане на концепцията за параметричното планиране, и създава
ефективна основа за приоритизация на сценариите. Отделните резултати
могат да бъдат проверявани и представяни, за да бъде поставено и началото на
диалог между крайните потребители във връзка възможностите на
параметричното планиране.
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В тази връзка параметричното планиране беше насочено към елементите на
социалната инфраструктура - детски градини и ясли, с готовност за
надграждане с училища, а впоследствие и с други елементи на средата. Първа
стъпка в експерименталната работа на екипа беше анализът на дефицитите
при обслужването на населението от детски градини и ясли на територията
на цялата Столична община. Получените резултатите дават възможност за
по-добро разбиране на същността на този конкретен дефицит в града ни.

10. Защо избрахме темата за детските градини?
Проблемът с детските градини и яслите в общината е актуален и е важна тема
към днешна дата. Причините за това са няколко:
• Затварянето на детски заведения и придаването им на други функции в
края на 90-те, поради отрицателната демографска динамика;
• Масово строителство, особено в южните квартали, без обезпечаването
на цялата нужна инфраструктура, включително и детски градини и ясли;
• Нарастването на населението в столицата през последните 15 години.
Всичко това води понастоящем до значителен дефицит на места в детските
градини и ясли. При последното кандидатстване през 2021 г. около 12 000 хил.
деца не са намерили място в детска градина или ясла.
За да се справи с този проблем, Столична община прие „Програма за
строителство на детски градини 2021-2023”, чрез която се очаква за много
кратък срок да бъде разрешен проблемът с дефицита на места.
Целта на програмата (виж Приложение 1) е да бъдат разкрити близо 500 нови
групи. Това включва разширения на съществуващи и изграждане на нови сгради,
отчуждаване на терени, приспособяване на училищни пространства, и други
мероприятия, целящи увеличение на капацитета на детските градини. При
средно 25 деца в група, тези 500 новоразкрити групи се равняват на около
12 500 нови места. Очакването на Общината е, че ако програмата бъде
реализирана в замисления капацитет, сегашният дефицит от около 12 000 хил.
места би трябвало да бъде преодолян в рамките на 4 години.
Има няколко фактора, които биха могли да повлияят негативно на
реализирането на програмата:
• голяма част от проектите нямат осигурено финансиране;
•

съществуващата демографска картина в София не е достатъчно ясна и
съответно не е ясно точно колко деца има в София и къде живеят те;
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•

•

броят живородени деца в общината нараства всяка година, като за 2020
г. живородените са 13 108. Това не включва семействата, които са се
преместили в Столична община от друго населено място;
не е ясно колко от родителите дори не са подавали заявление за място в
детска градина или ясла, защото са преценили, че нямат шанс да бъдат
приети, или са организирали друга форма на гледане на децата си.

Дори хипотетично Програмата да бъде реализирана в мащаба и сроковете,
които са заложени и дефицитът се запази в същите стойности (около 12 000
деца), проблемът ще бъде само частично разрешен.

11. Защо?
Проблемът е само частично разрешен, защото не е достатъчно общият брой
налични места в детските градини и ясли да съответства на общия брой деца в
голям град като София. Местоположението на детето и местоположението на
детската градина са ключови. Това е видно дори към днешна дата, тъй като в
съществуващата кризисна ситуация има около 1 500 незаети места. Тоест, ако
бъдат решени само количествените аспекти на проблема, без да се отчетат
качествените и пространствени характеристики, то проблемът ще остане.

12. Какво означава това?
Факторите, определящи дали и къде ще бъде „обслужено” едно дете от детска
градина или ясла, са много, но със сигурност един от тях е разпределението на
детските заведения по територията и концентрацията на населението в
различните части на общината. За да бъде задоволен по устойчив начин
„гладът” за места, то трябва да бъде отговорено и на въпроси като:
•
•
•
•

каква е връзката на един проект със заобикалящата го среда, вкл. нейнит е
демографски характеристики?
има ли нужда на дадено място да има нова детска градина или нови групи?
спазени ли са всички изисквания на Наредба № 7/22.12.2003 г?
съобразени ли са устройствените параметри Кинт и Плътност на
съществуващото и проектното положение на територията при
планирането на броя нови места?

Например при анализи на конкретни квартали, проведени от екипа на Софияплан,
достигнахме до заключението, че много от имотите на детските градини и
училищата са всъщност с 2 до 3 пъти по-ниски устройствени показатели
спрямо максимално допустимите и има потенциал за тяхното разширяване.
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Не би било реалистично обаче да се търси еднотипно решение за всички казуси
и затова е важно всеки един проект да бъде предхождан от индивидуално
проучване.
За да може да бъде предложено едно добро решение, е важно да се направи
подробен анализ на съществуващата мрежа от детски градини и ясли, техния
капацитет, местоположение и обвързаност с демографските характеристики
на средата. След което да се премине към последващ анализ, който да
идентифицира на база различни критерии (дефицит на места в дадена
територия, собственост на имоти, големина на имоти, близост до парк,
близост до големи пътни артерии и пр.) оптималните пространства за нови
сгради, или разширения на съществуващи. Подобен подход би засегнал проблема
по адекватен начин, задоволявайки нуждите на гражданите с оптимизирано
решение и осигурявайки необходимата комфортна среда за децата.

13. Анализ
Описаният проблем дава възможност за обвързване на различни параметри на
средата в обща система за оценка с цел достигането до сценарии. Първата
стъпка в прилагането на концепцията на параметричното планиране е
анализиране на съществуващото състояние на мрежата от детски заведения
и на дефицитите от количествена и пространствена гледна точка.
Основната цел е да се разработи универсален подход, който да бъде приложим и
за други елементи на социалната инфраструктура - училища, поликлиники, и др.

14. Методология или урбанистичен подход
14.1. Източници на информация
• Кадастрална карта, актуална към 07.2021г.
• Население по избирателни секции на ГРАО, актуално към 2020 г.
• Пешеходна мрежа на СО, актуална към 2019 г.
• Регистър на общинските детски градини на територията на Столична
община, актуален за учебната 2020/21 г.
За анализа са синтезирани 3 основни пространствени набори от данни:
• Имоти, в които са разположени детските градини
• Жилищни сгради с население
• Пешеходна мрежа

9

Имотите на детските градини (260 бр.) представляват обслужващите обекти,
жилищните сгради (131 691 бр.) - обектите, които трябва да бъдат обслужени,
а пешеходната мрежа е използвана за изчисляване на достъпността между
обслужвания и обслужващия обект.
14.2. Кадастрална карта
Геометрията на двата набора от данни за имотите и сградите е изведена от
кадастралната карта. Местоположението и актуалността на имотите за
детски градини са верифицирани чрез Регистъра на общинските детски
градини и са взети предвид съществуващите такива. Планирани, новостроящи
се и частни детски градини, както и филиали, които са разположени в жилищни
сгради, не са включени в анализа на този етап.
14.3. Население
За съжаление, към настоящия момент липсват достоверни демографски данни
относно броя на децата в Общината и как те са разпределени на територията
ѝ. Липсват и пространствени данни за записаните и неприетите деца. Налични
са сурови данни за адресите на местоживеене на кандидатствалите деца. Това
наложи екипът да установи подход на формиране на прогнозно население по
сгради, базиран на статистическо дезагрегиране от населението, подадено от
ГРАО. Въпросът с регистрацията по постоянен/настоящ адрес е актуален, но
презумпцията е, че при желанието на родителите да запишат дете в детска
градина, те се регистрират на удобен за тях адрес в Общината.
За всяка от жилищните сгради е пресметнато общото население, което може
да обитава сградата, и децата, които биха имали нужда от детски градини и
ясли. За целта са използвани данни от избирателните секции на ГРАО за 2020 г.,
които представляват най-актуалните демографски данни. Форматът на тези
данни е машинен и е подходящ за обработка и работа в ГИС и програмна среда.
Тези данни съдържат информация по възрастови групи на населението,
подходяща за анализ на нуждата от обслужване.
За деца с необходимост от детска градина е взета предвид групата на възраст
3-6 години, а за ясла 0-3 години. Тъй като избирателните секции
представляват полигони, покриващи няколко сгради, се наложи допълнителна
обработка, за да се получи конкретният дял деца за всяка сграда. Това е
направено, като първо е изчислена разгънатата застроена площ (РЗП) за всяка
сграда по налични стойности от кадастралната карта по формулата брой
етажи * застроена площ. След това, за всяка избирателна секция е събрана
общата РЗП на всички сгради, попадащи в нея. Броят деца по данните от ГРАО
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за всяка избирателна секция е разпределен по всяка сграда в съответната
избирателна секция според дела от РЗП, което една сграда има от общото РЗП
за всяка секция.
14.4. Пешеходна мрежа
Третият ключов набор от данни е пешеходната мрежа, която е разработена от
екипа на Софияплан в минали изследвания и която е използвана за изчисляване на
пешеходната достъпност до различни обекти и свързаността на самата
инфраструктура. В рамките на София, тази мрежа обхваща тротоари и алеи в
парковете, докато в другите населени места в общината, тя не е толкова
подробна и следва уличната мрежа.
14.5. Подход
Разрешаването на проблема с дефицита на места в детски градини и ясли не е
свързан само с количествените измерения на този проблем - брой деца и брой
места. От съществено значение е първо да се анализира капацитетът на
съществуващите детски заведения, къде са разположени те, какъв обхват на
обслужване имат, колко и кои хора обслужват и т.н.
В тази връзка, анализът стъпва на три основни фактора:
• Капацитет на детската градина или яслата;
• Специфични демографски характеристики;
• Пешеходна достъпност.
14.6. Капацитет на ДГ
Капацитетът на детските градини е изчислен на база площта на техния имот,
извлечен от кадастралната карта, отчитайки изискванията на „Наредба №
7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони”, която задава отношението между брой деца
и площта на имота както за детски заведения, така и за училища. В наредбата
се казва, че необходимата площ на терен, предназначен за детско заведение, се
определя със следните нормативи:
• за яслени групи - по 25 кв. м/дете и по изключение във вече усвоени
жилищни територии - по 20 кв. м/дете;
• за градински групи - по 35 кв. м/дете и по изключение във вече усвоени
жилищни територии - най-малко по 25 кв. м/дете.
В контекста на настоящия анализ и територията на СО се взима втората
категория норми за усвоени жилищни територии, съответно 20 кв. м/дете за
яслени групи и 25 кв. м/дете за градински групи.
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На база на тези изисквания е пресметнат максималният капацитет на всяка
съществуваща ясла и детска градина. Максималният брой деца може да бъде
проверен чрез следната формула:
(Площ на имот ДГ) - ((брой деца в яслени групи * 20кв.м.) + (брой деца в гр. групи *
25кв.м.)) = 0
(получаването на резултат “0” по формулата означава, че максималният
капацитет на детското заведение е достигнат. Ако резултатът е
положителен, то максималният капацитет не е достигнат, а ако е
отрицателен - капацитетът е надхвърлен и има повече деца от позволеното
спрямо нормите).
Тези нормативи не разглеждат капацитета на сградния фонд, а на дворното
пространство. В контекста на детските градини (а и училищата), дворното
пространство е ключов фактор за оценка на поемния капацитет на даден имот.
Настаняването на детски заведения в партери на жилищни и офисни сгради, без
да е налично изискваното по наредба дворно място, следва да е само временно
решение и да се избягва. Заложените законови изисквания към площта на
детските заведения, и особено на дворовете им, целят да осигурят
достатъчно дворно пространство за децата, така че да могат да се движат на
открито. Това е от изключително значение за тяхното физическо и
психологическо развитие. Допускането на детски градини в партерните
етажи, без осигуряване на съответните открити пространства, ощетява
децата. Поради тази причина в анализа на дефицитите не са разглеждани
филиали, намиращи се в жилищни блокове.
Не са взети предвид и частни детски градини, тъй като анализът разглежда
хипотеза, в която градът и неговите граждани трябва и могат да бъдат
обслужени от общински заведения. Правото на избор си остава и поради една
или друга причина, човек има възможност да предпочете частна детска градина
или частно училище. Но всеки един гражданин трябва да има и възможността да
бъде адекватно обслужен от общинска детска градина.
В настоящия анализ не са също включени и детски градини и ясли, които са
новостроящи, новопредвидени, в процес на въвеждане в експлоатация и пр.
Също така, всички терени биват разглеждани като подходящи както за ясли,
така и за детски градини, с цел оптимизация на обслужващата мрежа на база
необходимостта на населението в дадения район.
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14.7. Пешеходен достъп
Освен капацитета, много важен фактор за използваемостта на една детска
градина е достъпът до нея. Ако една ДГ има достатъчно капацитет и е
хипотетично запълнена на 10%, но е разположена някъде на километри от
хората, които имат нужда, то възможностите са няколко:
• използване на автомобил за достъп до нея
• отказване и търсене на друга алтернатива частна/кооператив/гледачка/оставане вкъщи
• използване на масов градски транспорт, ако има удобен такъв
В първите две опции т.нар. ползвател е ощетен, било то времево или
финансово. Градът също е потърпевш, защото тази опция генерира
допълнителен трафик, който съвпада със сутрешния и следобедния пик, а
често и е свързан с краткотраен нерегламентиран престой в улиците край
детските градини, с което допълнително се затруднява придвижването в
града. Затова е важно проблемът с дефицита на места да бъде разрешен не
само количествено, но и пространствено от гледна точка на пешеходна
достъпност.
Поради тази причина осигуряването на пешеходен достъп до детската градина
е препоръчителният и устойчив подход. За да може или за да предпочете един
човек да върви пеша, в повечето случаи границата е 10 мин или около 650 м.
Именно такава граница се залага и в настоящия анализ. Това означава, че
детската градина трябва да е в непосредствена близост до ползвателите ѝ.
Това не означава непременно да е в същия административен район или дори
същия квартал. С цел сравнителен анализ са разгледани и резултати при 5мин,
10мин, 15мин, 20мин, 30мин, 45мин и 60мин, като при по-подробните анализи е
разглеждан само случаят за достъпност от 10мин.
Подобен подход е основополагащ за планирането и трябва да бъде в основата и
на новата система за оценяване на потенциални терени за нови детски
градини. Това осигурява не само удобство и спестява време на родителите, но
води и до оптимизация на трафика в града.
Другите устойчиви възможности за придвижване до детски градини - масовия
градски транспорт и/или колело - не са разгледани в настоящия анализ, но биха
могли да са част от неговото продължение.
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14.8. Специфични демографски характеристики
Подробни актуални демографски данни, които са пространствено обвързани, не
съществуват. За целта е използван подход, при който данните от ГРАО са
обвързани с жилищните сгради от кадастралната карта. Като резултат всяка
една жилищна сграда получава два атрибута, които са свързани с наличието на
деца в две възрастови групи:
• 0-3 г. - Яслени групи
• 3-6 г. - Градински групи
Важно е да се отбележи, че двата атрибута не показват броя деца, а дела на
децата в съответната възрастова група за конкретна жилищна сграда.
Например, делът на децата от 0-3 г. в дадена жилищна сграда е 0.458363, а на
децата от 3-6 г. е 1.437364.
При анализа е допуснато, че само част от общия брой деца биха посещавали
детско заведение:
• в групата от 0-3 г. това са 50% от всички деца поради факта, че яслата е
след възраст от 9 месеца и предвид че немалко родители гледат децата
си сами до около 2-3 годишна възраст.
• в групата от 3-6 това са 90% от всички деца, предвид че не всички
родители имат желание да запишат децата си на детска градина.
По този начин за всяка една жилищна сграда се определя потенциалният дял
деца X, които биха имали нужда от детска градина и/или ясла. Например, в сграда
Y следният дял деца имат нужда от детска градина и/или ясла:
Х (дял деца) в сграда Y = 0.458363 * 50% (за ясла) + 1.437364 * 90% (за градински
групи)
стойностите са примерни
14.9. Как работи алгоритъмът?
Анализът на обслужеността от детски градини е реализиран чрез алгоритъм,
включващ следните основни стъпки:
• От геометричния слой на пешеходната мрежа е създаден модел,
представен с граф.
• Изчислени са най-кратките пътища по графа от всяка сграда до всяка
детска градина, използвайки алгоритъм на Дейкстра, като за най-кратък
път се приема този, който е с най-ниско време за пешеходно преминаване
от началната до крайната точка. Понеже сградите и детските градини
не са разположени върху самата пешеходната мрежа, като начална и
крайна точка за изчисляване на пътищата се вземат точките от
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пешеходната мрежа, които са възли в графа, които са най-близки до
съответния обект и в същото време попадат на най-близката до
съответния обект полилиния от пешеходната мрежа, явяваща се ребро от
графа.

•

Получените най-кратки пътища между всички двойки от сгради и детски
градини са сортирани по време за пешеходно преминаване. Алгоритъмът
извършва обхождане на всяка една от тези двойки, започвайки от тези с
най-ниско време за пешеходно преминаване, и причислява дадената сграда
като обслужена от съответната детска градина при следните две
условия: (1) сградата не е вече обслужена от друга детска градина, и (2)
капацитетът на детската градина да не е вече достигнат.

Използвани технологии за реализация на описания алгоритъм:
• Python и SQL – програмни езици
• PostgreSQL – система за управление на бази данни
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•
•

PostGIS – разширение към PostgreSQL, добавящо функционалности за
работа с пространствени данни
pgRouting – разширение към PostgreSQL, добавящо функционалности за
мрежови анализи

В процеса на работа с екип от Институт GATE описаният по-горе алгоритъм
беше разработен с различни технологични средства и библиотеки, при което
се осигури възможност за валидация на получените резултатите.
14.10. Какъв извод можем да направим от получените резултати?
14.10.1. Допускания относно данните
Настоящият доклад представлява макроанализ и за целта получените данни са
достатъчно точни, за да се направят заключения. Въпреки това е важно да се
отбележи, че:
• демографските данни са генерирани с цел достигане до максимално точни
и актуални данни, но с риск за малки грешки.
• съществуват грешки в кадастралната карта - по време на процеса са
открити няколко грешки предимно от типа - сгрешен функционален код,
който би определил една нежилищна сграда като такава от жилищен тип
или обратното. Сгрешени етажности също са открити, което се
отразява на крайното РЗП на сградата, а оттам и на отношението на
тази сграда спрямо останалите и пропорционалното разпределение на
население в тях. Наличието на още грешки е почти сигурно, но за мащаба
и целите на този макроанализ, евентуалните грешки нямат съществено
отражение и са допустими.
При преглед на резултатите се установяват случаи, при които някои детски
градини не достигат максималния си капацитет и остават по една или друга
причина полупразни.
14.10.2. Наличие на на детски градини с незапълнен капацитет (причини):
a. ограничение от времето за пешеходен достъп, т.е. максималният
брой деца, които се намират на 10 мин. пешеходно разстояние до
детското заведение, не покрива капацитета на това детско
заведение. Всяка жилищна сграда, която е на разстояние повече от
10 мин (напр. 10 мин и 01 сек), не попада в обхвата на дадената
детска градина, независимо дали нейният капацитет е запълнен
или не. Забелязани са случаи, при които дори при пешеходен достъп
от 60 мин, някои детски заведения достигат максимум 11% от
капацитета си.
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b. детската градина е заобиколена от други „конкурентни” (съседни)
детски градини, които обслужват всичко наоколо и остават помалко необслужени сгради с деца спрямо капацитета на детската
градина. Това означава, че детските градини са гъсто разположени
една спрямо друга и капацитетът на дадените детски градини не
е пропорционално разпределен спрямо демографските
характеристики на средата.
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c. При липса на ограничение за пешеходно време, всички ДГ достигат
100% от капацитета си. В този случай, когато една детска
градина обслужи най-близките сгради, започва да „търси”
следващите необслужени сгради на километри разстояние, които
могат да са в пешеходния обхват на други детски градини.
Получава се ситуация, при която един клъстер от сгради се
обслужва от множество различни ДГ.
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14.11. Обща статистика
Местоположението на детските градини в общината не е разпределено по
начин, който да покрива равномерно нито населението ѝ, нито територията ѝ.
Съществуващата мрежа от детски заведения е не само с недостатъчен
капацитет, но и неравномерно разпределена на територията на Столична
община спрямо съществуващото население и възможността за пешеходна
достъпност (макс. 10 мин).
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Населените места в общината, които нямат нито една детска градина са 16,
което е почти половината от общо 38.

На база демографските данни, генерирани за целта на проекта, е изчислен
общият брой деца в Столичната община, които имат нужда от детска градина
или ясла.
14.12. Общо деца (след редукция 50 и 90%) за СО:
• 0-3 г. - ясла - 20 260 бр. деца (28%)
• 3-6 г. - ДГ - 51 157 бр. деца (72%)
• общо - 71 417 бр. деца (100%)
На база данните от кадастралната карта и площта на имотите, както и
нормите от „Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони”, е изчислен
максималният капацитет на съществуващите детски градини.
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14.13. Общ капацитет на съществуващите детски градини и ясли:
• Обща площ на имотите = 1 419 850 кв.м.
• Приблизителен капацитет в брой деца:
a. Обща площ / 23.6 кв.м (средната квадратура на дете при
съществуващото отношение (72/28) между двете възрастови
групи) = 1 419 850 / 23.6 = 60 163 бр. деца (макс. капацитет).
14.14. Общ дефицит за Столичната община:
• 71 417 - 60 163 = 11 254 бр. деца (при макс. оползотворяване на капацитета
на детските градини и ясли).

Статистиката показва, че ако количествено трябва да бъдат обслужени тез и
11 254 деца, то взимайки средната площ на имот на детска градина от 5490 кв.м
(което се равнява на 233 деца), са необходими около 48 нови детски градини.
Това разглежда само количествения аспект на проблема. Трябва да се изследва
къде точно на територията на СО има нужда от места в детските градини,
къде има възможност за разширяване на сгради, къде може да се намали
капацитетът, къде е необходимо изграждането на напълно ново детско
заведение, така че да обслужи най-много деца в територия с дефицит.
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14.15. Средна запълняемост на всички детски градини спрямо различните
времена за пешеходен достъп:
• 10 мин - 77% (мин. 1% макс. 100%) = 25 091 бр. общо необслужени деца
(71 417 - 77%60 163)
• 15 мин - 85% (мин. 3% макс. 100%) = 20 278 бр. общо необслужени деца
(71 417 - 85%60 163)
• 20 мин - 88% (мин. 6% макс. 100%) = 18 474 бр. общо необслужени деца
(71 417 - 88%60 163)
• 30 мин - 91% (мин. 11% макс. 100%) = 16 669 бр. общо необслужени деца
(71 417 - 91%60 163)
• 45 мин - 93% (мин. 11% макс. 100%) = 15 465 бр. общо необслужени деца
(71 417 - 93%60 163)
• 60 мин - 95% (мин. 11% макс. 100%) = 14 262 бр. общо необслужени деца
(71 417 - 95%60 163)
• без ограничение във времето - 100% = 11 254 бр. общо необслужени деца
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Данните показват, че дори без прилагането на пространствен ограничител за
обхват на обслужване на детските градини, в общината остават 11 254
необслужени деца. При въвеждането на параметъра пешеходна достъпност от
10 мин, дефицитът се увеличава малко над два пъти - от 11 254 до 25 091 бр.
необслужени деца. В същото време при увеличаване на 15 мин, средната
запълняемост на всички детски градини се повишава с 8% достигайки 85%,
обслужвайки още близо 5000 деца. Оттук нататък с всяко увеличаване на
времевия обхват запълването на капацитета се увеличава незначително с по 23%, независимо че времето се покачва с 10-15 мин. Резултатите показват, че
наистина обхватът на една детска градина не трябва да бъде повече от 15 мин
пешеходна достъпност.
Това са осреднени данни за използваемостта на капацитета измежду всички
260 детски градини. Важно е да се обърне внимание на минималните стойности,
които варират между 1-11%. Те показват, че има една или повече детски
градини, чийто капацитет при конкретния времеви обхват e използван на едва
1% например. Това е именно ползата от пространствения анализ, който
изследва връзките между отделните детски, техните капацитети и
разположение една спрямо друга и обвързаността им с
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демографските характеристики на заобикалящата ги среда, или иначе казано
отношението между търсене и предлагане в даден район. Детска градина със
запълняемост 1% при пешеходна достъпност от 10 мин. означава, че тя се
намира или много далеч от жилищни сгради или има достатъчно други ДГ, които
я „конкурират” в обслужването на територията. Това са много важни
резултати, тъй като те именно ни казват къде има нужда от намеса и каква да
бъде тя - редуциране на капацитет (например трансформация на детска
градина в друга обществена сграда) или увеличаване на капацитет разширяване на съществуваща и/или построяване на нова сграда.

За целта на по-подробния анализ е разгледан случаят при пешеходна
достъпност от 10 мин. Прилагаме този параметър, тъй като само в
хипотезата на осигурен пешеходен достъп бихме могли да твърдим, че
създаваме удобна и благотворна градска среда. 10 мин е времевата граница,
която рядко някой родител би надскочил, за да заведе детето си пеша на
градина или ясла. При липсата на детско заведение на 10 мин. пеша, родителят
би използвал, в повечето случаи, автомобил. А това създава шум, мръсен въздух
и задръствания.
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14.16. Статистика по райони
Анализът на обслужване в определения времеви обхват на пешеходна
достъпност не е ограничаван от административните граници на районите.
Въпреки това, екипът пресметна обслужването, което се получава за всеки
район, за да се получи по-ясна статистическа информация за обслужването на
децата, живеещи в районите, и да бъде резултатът от помощ на районните
администрации. Най-добре обслуженият район е Надежда с над 93%
обслуженост на децата от общата бройка. Следват районите Младост с 82%,
Изгрев с 81% и Подуяне с 80%. Люлин, Искър и Сердика са другите, които са в
обхвата на 70 - 80%.
Най-лошо обслужени са Банкя и Витоша, които са съответно с 21% и 27%.
Анализът показва, че следващите 4 с ниско обслужване, които попадат в
границата между 30% и 40% са два извънградски района - Нови Искър и
Панчарево, но и два централни - Средец и Оборище.
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14.17. Статистика по ГЕ
Границите на ГЕ също не са били ограничител в анализа. Извадена е статистика
за обслужване по ГЕ с информационна цел и адресиране на определени територии
със значителна необходимост от действия в посока по-добро обслужване.
Част от ГЕ с отлично обслужване са Люлин 1, Люлин 2, Люлин 7, Надежда 1,
Надежда 2, Захарна фабрика, Зона Б5, Левски Г, Сухата река, Младост 1, Младост
2 и други. Това са ГЕ, предимно намиращи се в жилищните комплекси от времето
на социализма.
От ГЕ с най-ниско обслужване, под 10%, се открояват няколко централни - три
ГЕ, намиращи се между булевардите Христо Ботев, Сливница, Мария Луиза,
Витоша, Патриарх Евтимий и други - между булевардите Цар Освободител,
Евлоги и Христо Георгиеви и Граф Игнатиев. ГЕ между булевардите Данаил
Николаев, Дондуков и Васил Левски също е с 0% обслужване.
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14.18. Категории спрямо характера на застрояване
•

Жилищни комплекси (ЖК)
Повечето ЖК са много добре обслужени с детски градини и при 10 мин
пешеходен достъп дори остават с незапълнен капацитет, обслужвайки
всички сгради (пример на картите по-надолу). Наблюдават се само някои
отделни необслужени сгради в Дружба, Люлин, Хаджи Димитър, Овча Купел.
Причината е, че това са добре планирани квартали със заложен
предварителен баланс на територията, който има именно за цел да
изчисли потенциалното натоварване на територията, включително
социалната инфраструктура, и да предвиди необходимите пространства
с техния подходящ капацитет и пространствено разположение. Всякакви
намеси извън предвидените по план такива, като например изграждане на
непредвидени жилищни сгради, могат да нарушат този баланс.

31

32

33

34

•

Крайградски селища
Няколко села в северната част на общината са без нито една детска
градина - Локорско, Подгумер, Войнеговци, Доброславци, Житен, Балша,
които в повечето случаи разчитат на градини в гр. Нови Искър. В южната
територия са разположени по-големи села, свързани в обща структура,
които също не са добре обслужени - Панчарево и Кокаляне, а в Банкя
градините са недостатъчно.
В повечето населени места извън София най-често има по една детска
градина, която при пешеходна достъпност от 10 мин. може да бъде
недостатъчна. Това не означава, че тя няма необходимия количествен
капацитет да обслужи всички деца в населеното място. Този случай е
много по-специфичен от останалите в компактния град, където
гъстотата на населението и застрояването е много по-висока. Именно
затова този казус трябва да бъде допълнително анализиран, като се
разглеждат различни варианти за достъпност, алтернативни на
автомобила. Това че населеното място е с нискоетажни сгради, не
означава, че човек би ходил повече от 10 мин. Важно да се помисли за
алтернативи като например шатъл/бус, който да обслужва по-далечните
къщи и/или главна велосипедна алея по протежението на населеното
място.
Пешеходната инфраструктура също не бива да бъде подценявана. Много
често в подобен тип населени места тротоарите липсват или са тесни,
хората се придвижват масово с автомобил, а паркирането се случва не в
определеното за целта дворно пространство, а пред имота върху
тротоара. За да се мотивират хората да ходят повече от 10 мин пеша, е
небоходимо да се осигури комфортна и сигурна пешеходна
инфраструктура до детската градина.
Като пример, в едно от най-дългите села с наличието именно на една
градина - с. Мърчаево, най-дългото разстояние от крайна къща до
градината е около 2 км, което се равнява на около 30 мин ходене пеша. В
тази ситуация детската градина не изпълва капацитета си на 100% при
пешеходна достъпност от 10 мин. В други случаи максималното
разстояние до градината не надвишава 20 мин, което е напълно
постижимо при градска среда с комфортна и безопасна пешеходна
инфраструктура. Има и случаи, при които детското заведение в селото
обслужва почти всички къщи в обхват от 10 мин пешеходна достъпност,
но пак не запълва капацитета си. Такъв пример е с. Мрамор, където при
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времеви обхват от 10 мин, запълняемостта на градината е едва 21%, при
обслужени около 80% от сградите.
Важно е да се отбележи, че настоящият анализ разглежда максималния
капацитет на детските градини и ясли спрямо техния имот, а не спрямо
съществуващата сграда. Това означава, че в случаи като Мрамор, е
напълно възможно сградата да е с точно такъв капацитет, какъвто е
необходим, независимо че имотът позволява разширяване с още няколко
корпуса. От друга страна, след подробен анализ на крайградските селища
и различните видове мобилност, може да се наложи дадената детска
градина да бъде разширена с цел обслужване на съседни села, като за
целта е осигурена подходяща инфраструктура.
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•

Център
Голяма част от центъра остава необслужен от детски градини,
намиращи се на пешеходно разстояние до обитателите на центъра.
Няколкото детски градини, които се намират в центъра, са в неговата
периферия и са със сравнително малък капацитет. Прави впечатление, че
в рамките на първи градски ринг има само 8 детски с общ капацитет от
около 430 деца при общ брой деца в рамките на ринга - 2350. Това е едва
18% обслуженост. Причините за това са, че във времето, когато
сградите в центъра са били изграждани, не е било мислено за детски
градини, за разлика от училищата. Към днешна дата е много трудно да се
обезпечат живущите в центъра с детски градини, които да отговарят
на всички условия, особено тези за дворна площ. За целта е много важно да
се направи подробен анализ на центъра, в който да се изследват:
a. Демография - демографската структура - преобладават ли
възрастни хора и студенти или има и много млади семейства с
деца. Какъв е техният дял и абсолютна бройка?
b. Самостоятелни обекти - да се изследват подробно всички сгради.
Какъв дял са жилищни и какъв е техният капацитет. Каква част от
жилищните сгради са заети с офиси. Какъв е делът и броят на
необитаваните жилища.
c. Училища - да се проучи възможността за съчетание на функцията
на детската градина с тази на съществуващи вече училища с
големи дворове. Сградата може да е отделна, но дворното
пространство да бъде споделено.
d. Сгради - да се проучат всички сгради, при които има опция за
ползване на вътрешен двор с голяма площ за нуждите на детска
градина.
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•

Нискоетажни квартали
Много малка част от сградите в нискоетажните квартали в компактния
град са обслужени. Наблюдават се големи територии, в които няма
детски градини или са прекалено недостатъчни - Горна Баня, Княжево,
Павлово, Бояна, Драгалевци, Симеоново. Тук също може да бъде приложен
подходът за крайградските селища от гледна точка на достъпност,
въпреки че в някои случаи и количественият капацитет не е достатъчен
и има нужда от допълнителни постройки/сгради.
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•

Нови южни квартали
Най-голям е дефицитът на детски градини в т.н. нови южни квартали.
Новоразвиващите се територии с висок инвестиционен интерес като
Кръстова вада, Малинова Долина, Манастирски ливади, Витоша,
Хладилника са почти на 100% необслужени - т.е няма нито една градина.
Населението на повечето от тези квартали вече надхвърля 10 000, а
инвестициите и новото строителство на жилищни сгради не спира. Това
са териториите, заради които градът истински се задъхва откъм
социална инфраструктура. С построяването на всяка нова сграда се
създават предпоставки за нови необслужени от детска градина деца.
Данните показват, че към момента в гореизброените квартали има близо
2 350 деца, които се равняват на 2 350 необслужени деца (спрямо
направените по-нагоре в доклада сметки това се равнява на 10 нови
градини със средна площ от 5 500 кв.м). Немалко от тези деца все пак
биват записвани в детска градина, но такава извън границите на
кварталите. Това води до следните негативни ефекти:
a. натоварване на иначе балансирана социална инфраструктура в
съседни квартали;
b. създаване на допълнителен автомобилен трафик поради факта, че
другите детски градини не са на пешеходно разстояние, а голяма
част от тези квартали нямат и нормална пешеходна
инфраструктура и/или удобен достъп до масов градски
транспорт.
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14.19. Препоръки/заключения
Целта на този текст е да покаже определена логика при анализ на
територията и съответно обективен подход при нейното управление. Както
беше споменато в самото начало на текста, заключенията от анализа трябва
да се вземат като показателни за полезността на подхода, а не непременно за
дефицит на обслужване в конкретна територия. При наличието на точни и
достоверни данни за населението, и особено за неговата демографска
структура, би могло да се направи реалистично заключение за всяка една част
на територията. Настоящият анализ цели да покаже подход, а не липси.
Проектът „Анализ на дефицитите в социалната инфраструктура“ с фокус
„Детски градини и ясли“ недвусмислено показва, че за ефективното и
справедливо управление на ресурсите, вкл. територията, е необходимо
използването на много и богати данни, както и въвеждането на технологични
инструменти за работа с тях. Описаният тук проект е много малка част от
концепцията за Параметрично планиране. Но той показва логиката, която е
полезно да бъде следвана, за да можем да отчитам многото и различни фактори,
определящи качествата на средата.
Конкретните изводи, които можем да направим от настоящото изследване са
следните:
•

•

•

Когато се планират нови детски градини, подробно да бъдат изследвани
демографските характериситки в дадената територия, достъпността,
както и влиянието на съседни детски градини.
Обвързване на социалната инфраструктура с жилищната динамика и
устройствените планове - ОУП, ПУП, издадени разрешения за строеж,
визи за проектиране и пр. Не е редно там, където е територията вече
обслужена от детска градина, чийто капацитет е запълнен и няма място
за нейното разширяване, или изграждането на нова градина, да се издават
разрешения за строеж за нови жилищни сгради. Прилагането на
координирана жилищна, инвестиционна, регулаторна и социална политика
е ключово за постигането на качествена среда.
Необходимо е да се направят допълнителни анализи и да се подходи
персонално към отделните типове квартали и населени места, така че да
се намери оптимално и устойчиво решение.
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15. Следващите стъпки
Предстоящата работа по разработването и надграждането на инициативата
за Параметричното планиране включва няколко стъпки, част от които бяха
конкретизирани при анализа на резултатите и в процеса на съвместната
работа с екипа на GATE.
•

Обогатяване и подобряване на изходните данни и технически подход
a. по-точни демографски данни (работа с реални бройки деца);
b. геореферирани адреси/данни на децата записали се в дадена детска
градина и на тези не успели да се запишат в дадена/и градина;
c. отбелязване на всички места, където се строи нова детска
градина, предвидена/одобрен терен, новопостроена, но не влезнала
в експлоатация
d. подобряване на представянето на пешеходната мрежа с граф;
e. отбелязване на входовете на детските заведения и жилищните
сгради с цел оптимизация на достъпността - обвързването на
сградите и детските градини може да се оптимизира, за да е поточен мрежовият анализ. Идеалният вариант би бил входовете на
сградите да са известни, за да могат да се вземат най-близките
точки до всеки вход;
f. надграждане и подобряване на алгоритъма.

• Определяне на нови обекти
Когато недостигът на детски заведения се определи със задоволителна
точност, може да се премине към процес по намиране на подходящи места за
нови детски заведения и/или разширяване на съществуващи такива. При този
процес е важно да се вземат предвид следните фактори:
a. размер и местоположение на дефицитите в общината;
b. свободен/незастроен терен и/или изоставен строеж/сграда;
c. вид собственост на имота;
d. размер и форма на имота;
e. възможен капацитет на детското заведение (на база потенциален
размер на имот);
f. обхват на пешеходно обслужване на детската градина на база
нейния капацитет, съществуващото население около
потенциалния имот и пешеходната достъпност;
g. близост до големи транспортни артерии (жп/магистрали/главни
булеварди);
h. близост до парк; наличие на висока дървесна растителност
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•
•

Репликиране на подхода към система от други публични обекти
Обързване на модулите в общата система за Параметрично планиране

Съкращения:
• ДГ - Детски градини
• КК - Кадастрална карта
• ГЕ - Градоустройствени единици
• СО - Столична Община
• ОУП - Общ Устройствен План
•

ГРАО - Гражданска регистрация и административно обслужване
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