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По данни на НСИ в края на 2019 г. населението на Столичната община (СО) е 1 328 790 души,
като само в град София то е 1 242 568 души, или близо 94% от населението на общината
живее в столичния град. Населението в останалите градове на общината е близо 28
хиляди, или 2%. Към момента 19% от населението на страната живее в Столичната
община. През 2001 г. населението на общината е 1 194 000, а на града – 1 113 000. души. От
началото на този век, след 2001 г., населението на общината се е увеличило с повече от
134 хиляди, като това увеличение се дължи предимно на нарастването на населението в
града – със 128 хиляди.
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отбележи, че плодовитостта на живеещите в общината жени във фертилна възраст,
измерена чрез тоталния коефициент на плодовитост, е систематично по-ниска от
общата за страната. Средният брой живородени деца от една жена във фертилна
възраст през 2001 г. в страната е 1,24 и непрекъснато нараства, за да достигне до 1,56
деца през 2019 г. Тази тенденция към нарастване е характерна и за населението в
общината, но на по-ниски нива – от 1,05 през 2001 г. до 1,26 деца през 2019. Най-висок е
бил този показател през 2015 г. – средно 1,39 живородени деца.

1.2.

Смъртност

Смъртността сред населението, измерена чрез общия коефициент на смъртност, има
по-ниски стойности от този за страната. От 2001 до 2005 г. неговата стойност е
около 12,6–12,7‰. Следва незначително намаляване и за последния близо десет годишен
период той се колебае в границите от 11,6 до 11,9‰. За 2019 г. коефициентът на
смъртност за СО е 11,8‰, а за страната е 15,5‰. Умрелите в Столична община за 2019 г.
са 15 635 души, в това число 14 445 в София град.

1.3.

Естествен прираст

При тези равнища на показателите за раждаемостта и смъртността на населението,
естественият прираст, както общо за страната, така и в общината, е отрицателен.
Коефициентът на естествен прираст на населението в общината е минус 4,0‰ през
2001 г. с последващо намаление по абсолютна стойност на минус 2,9‰ през 2005 г. и
достигане на положителна стойност 0,1‰ през 2010 г. През следващите години той
отново има отрицателни стойности и е под минус 2‰, равнища, които са много помалки от тези за страната. За 2019 г. естественият прираст за Столична община е
отрицателен с -2 560 души. Общо за периода 2011 - 2018 г. абсолютният естествен
прираст на Столичната община е минус 15 400 души.
Източник: НСИ

1. Раждаемост, смъртност и естествен прираст
1.1.

Въпреки това населението на СО се увеличава. Това се дължи изцяло на механичния
прираст, тоест хора, които са родени извън СО, но се преместват да живеят в
общината.

Раждаемост

Раждаемостта в СО е по-висока от средната за страната – коефициентът на
раждаемост за Столична община за 2019 г. е 9,8‰, докато за страната той е 8,8‰.
Поради относително по-младата възрастова структура на населението в Столичната
община равнището на раждаемостта в нея е систематично по-високо от общото за
страната. За последните пет години в общината средногодишно се раждат по 13 480
деца с тенденция за намаляване на техния брой след 2010 г. За 2019 г. в Столична община
са родени 13 075 деца, от тях 12 412 деца в границите на София град. Трябва да се

2. Възрастова структура
Общите тенденции на застаряване на населението в страната са характерни и за
населението в общината и град София, но в СО те имат по-ограничено проявление.
Средната възраст в СО през 2019 година е 41 години, а в страната е 44 години.
Относителният дял на населението до 14-годишна възраст в общината е приблизително
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равен на този, отнасящ се до цялото население на страната – в края на 2019 г. той е
14%. Съществено различие спрямо страната има в динамиката на относителния дял на
населението в трудоспособна възраст (15 – 64 г.) и това на възраст 65 и повече години.
През 2001 г. 71% от населението на общината, респективно на града, е във
възрастовата група 15 – 64 години. В следващите години този дял запазва своята
стойност, но след 2010 г. започва да намалява и през 2019 г. е 68%. Делът на найвъзрастното население (65+ години) през годините от своя страна покачва своите
стойности, но по размер те са по-ниски от общите за страната. През 2019 г. делът на
населението над трудоспособна възраст в общината е 18%, докато средно за страната
той е около 22%. При тези структурни различия във възрастовото разпределение е
естествено показателите за демографските зависимости да са „по-добри“ от същите
за страната. Демографското натоварване на активното население в СО, изразено чрез
коефициента на демографска зависимост през 2001 г. е 40%, или 100 лица от активните
възрасти трябва да издържат още 40 лица от зависимите възрасти. Това съотношение
постепенно нараства и през 2019 г. на 100 лица в активна възраст се падат 48 лица от
зависимите възрасти, така че коефициентът на възрастова зависимост за Столична
община е 48 %.
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Източник: НСИ
Застаряването на населението води до намаляване на възпроизводството на трудовия
потенциал. Коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението
между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15–19 г.) и броя на излизащите от
трудоспособна възраст (60–64 г.) за последните 10 години за Столична община,
постоянно намалява. Всеки 100 лица от населението в СО, които излизат от трудовия
ресурс, се заместват от средно 72 души, които влизат като работна сила. Към 2019 г.
това отношение средно за страната е с още по-влошени стойности, така че 100 човека
излизащи от трудоспособна възраст, се заместват с 66 в трудоспособна. За сравнение,
през 2001 г. 100 лица излизащи от трудоспособна възраст са били замествани от 124
лица между 15 и 65 годишна възраст.

3. Домакинства

Източник: ГРАО, НСИ

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

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 278

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

4. Териториално разпределение на населението
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3, Младост 1 и Витоша-ВЕЦ Симеоново. Териториите на СО с над 20 000 души население
са кварталите Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Стрелбище и Дружба 1.

5. Миграция
През последните години размерът на механичния прираст на населението в общината и
София намалява, но все пак продължава да има положителни стойности. По този начин се
компенсира отрицателния естествен прираст на населението в Столична община и
София. От 2001 до 2010 г. от страната и чужбина в Столична община са се заселили 264
хил. души и същевременно са се изселили 150 хиляди. В резултат на това механичният
прираст за този период възлиза на 114 хил. души, което е 9,3% от средногодишното
население за този период. Намаляващото влияние на миграцията върху развитието на
населението продължава и през следващото десетилетие. За периода от 2011 до 2018 г. в
общината са се заселили 180 хиляди, а са се изселили 128 хил. души. Спрямо
средногодишното за периода население този прираст представлява около 4%.
Тенденцията за намаляване на влиянието на миграцията върху броя на населението в
общината се показва и от промените в годишните стойности на относителния размер
на миграционния прираст. През 2010 г. той е около 6‰ и намалява до 3,5‰ през 2018
година.

По данни на ГРАО, териториите, които привличат най-много ново население, са южните
квартали на София, в които през последните години се развива усилено жилищно
строителство – Витоша-ВЕЦ Симеоново, Младост 3, Младост 1, Манастирски ливади и
западните части на Студентски град.
По данни на ГРАО към февруари 2020 г. западните части на квартал Студентски град е
територията, в която по настоящ адрес е регистрирано най-голям брой население, над
43 000 души. На следващо място, с близо 30 000 души население, са кварталите Младост

Механичният прираст на населението в общината основно се формира от
миграционните потоци вътре в страната, които преобладаващо са насочени към
столичния град. Механичният прираст в Столична община за 2019 г. е от 3 230 души,
което е близо шест пъти по-малко от този през 2003 година, когато са били найвисоките нива на механична миграция към Столична община - от 19 136 души. През 2010 г.
повече от 97% от миграционният поток, насочен към София, се формира от населението
в страната. В следващите години в общото намаление на мигрантите към София
намалява и делът на мигрантите от страната. През 2018 г. от близо 24 хиляди заселили
се в общината, 78% от тях идват от други области на страната, или 18 – 19 хиляди.
Увеличава се относителният дял на заселниците (български и чужди граждани), идващи
от чужбина.
За последните осем години (2011 – 2018 г.) в Столична община от страната са се
преселили общо 143 хил. души, а са се изселили в страната 96 хиляди. Средногодишно найголям брой вътрешни мигранти през този период са пристигнали от населените места в
рамките на област София (1900 души) и областите: София – 1700; Благоевград – 1260;
Пловдив – 1100. Броят на мигрантите от останалите области е под хиляда души.
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Източник: НСИ

5.1.

Миграция в София област

Столична община силно влияе върху развитието на останалите населени места в
общината, но същевременно тя се утвърждава и като най-големият урбанистичен
център на формиращите се функционално урбанистични ареали в страната, който
осигурява трудова заетост на активното население от други общини и населените
места в тях. Това са функционално свързани територии, от които повече от 15% от
работната сила се насочва всекидневно към града-център. В състава на столичния ареал
влизат освен Столичната община още 11 общини с техните населени места.
Територията на ареала е 5 723 кв. км., а населението е 1 550 хил. души. В обхвата му се
включват Столична община, Горна Малина, Ихтиман, Костенец, Елин Пелин, Своге,
Костинброд, Божурище, Перник, Радомир, Сливница, Драгоман.
Освен икономическите връзки, изразяващи се в използването на развития столичен пазар
на труда за осигуряване на заетостта на населението от периферията на ареала, се
установяват, макар и все още в ограничени размери, преселвания на населението от
София-град към периферията на ареала. През последните пет години, средногодишно от
периферията към центъра (град София) се преселват около 2500 души, а от центъра към
периферията над 3 хиляди. Следователно град София губи свое население чрез
миграцията, която се осъществява вътре в ареала. В относителен размер това
намаление представлява около 0,5‰ годишно. Както беше посочено, спрямо всички
останали области София има положително миграционно салдо. Появата на това
миграционно поведение на населението е проява на добро съчетание в използването на
възможностите на пазара на труда в столицата, на нейния икономически и социален
потенциал, с осигуряването на по-добри жилищни условия за живот и почивка, намаляване
на натрапчивото социално напрежение на градската среда, по-добра природна среда и
други.
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5.2. Нагласи за миграция
Национално представително проучване на нагласи за потенциалната миграция на
населението на страната към София, проведено през месеците април и май 2019 г.
показва, че тази тенденция на намаляващ миграционен натиск към СО ще се запази. В
близките години населението на Столична община се очаква да нарасне механично само с
2 700 души на възраст между 16 – 65 години.
Според проучването, 20% от населението в страната (или 908 хил. души) на възраст
между 16 – 65 години има намерение да промени населеното място, в което живее. 13% от
потенциалните мигранти планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще дойдат
от областните градове и 4% от селата. Практиката на демографските прогнози досега
показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения. Това
означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14 200 души.
В същото време 11% от анкетираните столичани (или 93 хил. души) на възраст между 1665 години заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място (60%
от тях в чужда държава). Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни
изследвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите
изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я
напуснат.

Потенциални заселници в София
София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни, около
70% от анкетираните. 20% попадат във възрастовата граница от 30 до 49 години.
Останалите 5% са на възраст над 50 години. Най-много от потенциалните преселници в
София - 49%, са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът
на хората с висше образование е 23 %. С по-ниско образование са 27 %. По своя социален
статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат.
Близо 11% са безработни. За 74% от потенциалните мигранти основната цел на
преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. Осигуряването
на работа е мотив за 51% от тях. Започването на работа по придобитата квалификация
и получаването на желаното образование са цели за 28 %. За 20% това е осигуряването на
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по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри
битови условия на живот.
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Семейно положение

33.2%

Възраст
3.8%

4.5%

21.7%

66.8%

70.0%
Семеен(а) - с юридически и без юридически брак
16-29 години

30-39 години

40-49 години

50-65 години

Не семеен(а)

Трудова заетост

Населено мястo
37.7%
43.4%
34.2%

37.5%

8.7%
10.2%
Пост. трудов договор

28.2%
Областен град

Град

23.1%

49.7%
Висше или полувисше

Средно

Безработен

Неактивен

Село

Образование
27.1%

Срочен, без, самонает

Основно или по-ниско

Население, планиращо да напусне Столична община
Потенциалната миграция на населението, живеещо в момента в Столичната община, е
насочена основно към преселване в друга държава. По това направление се очаква да се
преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната
ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на
общината преселванията са около 3%. Най-много от потенциалните емигранти - 46%
от Столична община, са млади хора на възраст от 16 до 29 години. В следващия
възрастов интервал от 30 до 49 години попадат 40% от столичаните, планиращи да
заживеят в друго населено място. Най-малко - 13%, са на възраст от 50 до 65 години.
Около 41% от потенциалните емигранти от Столична общината имат висше
образование. Приблизително същият е обхватът на мигрантите със средно образование
– 40%. Основно образование имат 19% от тях. Най-често посочваната причина за
напускане на населените места в Столична община е осигуряването на по-високи доходи.
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Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните емигранти.
Втората посочвана причина е намирането на работа - тя е стимул за 33%.
Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти.
Желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще
за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са
стимули за около ¼ от потенциалните желаещи да напуснат Столична община.

лист 282 от 1286

Възраст
19.9%

42.6%

Семейно положение
8.9%

17.6%

3.6%

52.0%
35.4%

19.9%
16-29 години

30-39 години

40-49 години

50-65 години

Трудова заетост

Семеен(а) - с юридически и без юридически брак
Не семеен(а)
Разведен(а) или разделен(а)

25.8%

Вдовец/вдовица

Образование
11.9%
54.5%
10.9%

46.6%

41.5%

Висше или полувисше

8.8%
Пост. трудов договор

Средно

Срочен, без, самонает

Безработен

Неактивен

Основно или по-ниско
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Причинини за потенциална миграция
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6. Демографска прогноза
Наложилите се тенденции в естественото и механично движение на населението ще
влияят и в бъдеще на демографското развитие на Столичната община. Според
разработените от Националния статистически институт демографски прогнози се
очаква населението на Столична община през 2030 г. да достигне 1 362 000 души, а през
2050 г. - близо 1 442 000. НСИ предвижда населението на град София да нараства до 2028
г., когато се очаква то да достигне 1 250 625 души, след което се очаква трайна
тенденция за намаляване на населението в града. През 2050 г. се предвижда населението
на град София да бъде близко до населението в момента (през 2020 г.) от 1 242 597 души.
Прогнозата на НСИ е за плавно нарастване на населението в населените места в
границите на Столична община и ръст за 30 години с близо 80 000 души. Това означава, че
основното нарастване на населението в Столична община в следващите години ще се
реализира извън границите на град София.

Не желая да живея повече в България
С желанието да живея в друга държава
С желанието да живея в малко населено място
(откъснат от големия град)
По-добри природни (екологични) условия за живот
(въздух, храна)
Здравословни причини
Семейни причини (брак, развод, завръщане/отиване
при родители)
Избягване от лоша етническа среда

Демографска прогноза на СО

Да подпомагам финансово семейството си
1450000
Осигуряване на желано образование за децата
1400000

Осигуряване на по-добро бъдеще на децата
По-добри битови условия за живот

1350000

Осигуряване на по-добра обществена среда
1300000
Получаване на желано от мен образование
1250000

Осигуряване на работа съобразно квалификацията

1200000

С желанието да живея в голям град
Осигуряване на работа (трудова заетост, бизнес)

София

2050

2048

2049

2047

2046

2045

2044

2043

2041

2042

2040

2039

2037

2038

2036

2035

2034

2032

2033

2031

2030

2029

2027

2028

2025

2026

2024

2023

2022

Осигуряване на по-високи доходи

2021

2020

1150000

Населени места в СО

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
Хора от Столична община

Източник: Софияплан

Хора от страната

Източник: НСИ
Демографско проучване за прогнозния брой нарастване на населението по
градоустройствени единици в СО, проведено от Софияплан, посочва, че
градоустройствените единици, в които се очаква населението да нараства с най-голям

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 283

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

темп са западните части на Студентски град (кварталът с най-голямо население в
момента), Модерно предградие, Младост 3, Овча Купел, Дружба 1 - Изток 62.
Демографска прогноза на населението в СО
Година
СО
София
2020
1336554
2021
1339568
2022
1342385
2023
1345034
2024
1347575
2025
1350054
2026
1352477
2027
1354945
2028
1357452
2029
1359898
2030
1362231
2031
1364390
2032
1366450
2033
1368524
2034
1370679
2035
1372895
2036
1375278
2037
1377849
2038
1380563
2039
1383398
2040
1386333
2041
1389300
2042
1392295
2043
1395307
2044
1398296
2045
1401235
2046
1404131
2047
1406929
2048
1409644
2049
1412244
2050
1414692

1244137
1245718
1247051
1248160
1249040
1249714
1250173
1250472
1250625
1250598
1250359
1249938
1249351
1248694
1248045
1247390
1246785
1246265
1245817
1245442
1245119
1244872
1244673
1244499
1244353
1244214
1244056
1243835
1243548
1243138
1242597

Населени места в СО
92417
93850
95334
96874
98535
100340
102304
104473
106827
109300
111872
114452
117099
119830
122634
125505
128493
131584
134746
137956
141214
144428
147622
150808
153943
157021
160075
163094
166096
169106
172095
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7. Стратегическа рамка
•

Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в
България: 2012 - 2030 г. (приета с протокол № 4.2. на Министерски съвет от
01.02.2012 г. и е актуализиран с решение № 422 на Министерски съвет от 18 юли
2019 г.) Стратегията поставя цели в няколко направления, свързани с насърчаване
на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за раждане, отглеждане и
възпитание на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението,
подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване
общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, разработване на
миграционна политика, адаптиране на социалните системи съобразно
демографските промени и остаряването на населението в полето на пенсионната
система, социалното подпомагане, здравеопазването, образованието и пр.

•

Националната концепция за пространствено развитие на република България –
2013 – 2025 г. (в момента тече процедура по актуализация на концепцията).
Концепцията поставя цели за полицентрично териториално развитие, при което
следва да се укрепва мрежата от областни центрове и да се подобрява качеството
на градската среда и икономическата привлекателност, с цел да се постигне
балансирано териториално развитие на територията на страната и да се намалят
неравенствата между централните градски и периферните селски райони.

•

Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в
България: 2012 – 2030 г. (приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15
март 2019 г). Дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването е
насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните
хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в
икономическия и социален живот на обществото. Стратегията поставя няколко
приоритета: насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на
заетостта, участието в обществото, самостоятелния живот.

Източник: НСИ

62

При изработване на прогнозата са взети предвид устройствените параметри на застрояване на всяка зона, демографски
тенденции за развитие и съществуващи инвестиционни намерения към момента на изработване на анализа. Повече за метода
може да се види в анализ Тероториално диференцирана демографска прогноза
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8. SWOT Анализ
Силни страни
•

По-млада възрастова структура на населението в сравнение с тази в страната.

•

По-високи нива на раждаемост в сравнение със страната.

•

Заради по-високите възможности за професионална реализация София привлича
основно младо население в трудоспособна възраст от страната.

•

През последните години темповете на механичен прираст на население от
страната към СО намалява, което е в синхрон със заложените цели за
полицентрично развитие на територията на страната.
Слаби страни
•

Трайна тенденция на застаряване на населението на Столична община, което е
характерно за цяла Европа.

•

Трайна тенденция за повишаване на коефициента на икономическа зависимост.

•

Трайна тенденция за намаляване на възпроизводството на трудов потенциал на
населението. Процес, при който броя на населението, което излиза от
трудоспособна възраст (60-64 г.) е по-голям от броя на населението, което влиза в
трудоспособна възраст (15-19 г.).

•

Трайна тенденция за намаляване размера на домакинствата.

•

Трайна тенденция на миграция от София на образовано население в трудоспособна
възраст, което избира да се премести в чужбина, за да търси по-добра
икономическа реализация.
Възможности
•

Постигане на полицентрично териториално и икономическо развитие, заложено в
Националната концепция за пространствено развитие на България 2013 – 2025 г.

•

Насърчаване на включването на възрастните хора в сферата на заетостта и
обществения живот.

•

Изработване на политики за насърчаване на раждаемостта - цел, заложена в
Националната стратегия за демографското развитие на населението в България.

•

Разработване на миграционна политика за намаляване броя на емигриращите млади
хора в репродуктивна възраст.
Заплахи
•

Концентрацията на икономически капитали на територията на Столична община
засилва притока на население от страната.

•

Концентрацията на икономически капитали и човешки ресурс в трудоспособна
възраст създава условия за задълбочаване на демографската криза в страната.

•

Системна емиграция на образовано население в трудоспособна възраст от
Столична община към чужбина.
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1. Речник на понятията
● Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайния резултат от
производствената дейност на резидентните производствени единици. БВП може
да се дефинира като сума от брутната добавена стойност (БДС), създадена от
различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката,
плюс данъците минус субсидиите върху продуктите.
● БВП и БВП на човек от населението са класически индикатори за сравняване на
благосъстоянието на различни държави и райони, в т.ч. области, а изменението им
– за подобряването или влошаването на икономиката. Разбивката на БДС по
икономически сектори позволява да се анализира и съпостави икономическия
профил на областите в България. Данните за БВП и БДС се предоставят от
Националния статистически институт (НСИ).
● Произведената продукция включва стойността на оборота на нефинансовите
предприятия, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази
на собствените дълготрайни активи. Тук се включва и изменението на запасите
от продукция и незавършено производство, а също и стойността на направените
разходи за придобиване на активи по стопански начин. Данните за произведената
продукция се предоставят от НСИ и позволяват детайлен анализ на състоянието и
развитието на нефинансовите предприятия по икономически дейности.
● Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) отчитат всяко вложение, което
включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент
на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие –
резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката
инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така
и всички последващи трансакции между тях. Данните за ПЧИ на НСИ са с
натрупване и показват картината към даден момент (края на годината), а не
текущия поток в рамките на съответната година.
● Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) включват
фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради,
строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за
доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и
транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с
придобиването на ДМА. Данните са на НСИ и се отнасят за съответната година.
● Работната сила или текущо икономически активното население са лицата на 15 и
повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производство
на стоки и услуги. Работната сила включва заетите и безработните лица. Лица
извън работната сила или текущо икономически неактивното население са лицата,

●

●

●

●
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които не са заети, нито са безработни през наблюдавания период. Данните за
работната сила, в т.ч. заети и безработни лица, са на НСИ.
Коефициентът на икономическа активност е относителния дял на икономически
активното население от населението на същата възраст. Коефициентът на
заетост и коефициентът на безработица са съответно относителния дял на
заетите или безработните лица от населението на същата възраст. Данните за
коефициентите на заетост и безработица са на НСИ.
Данни за брой на безработните лица и коефициент на безработица могат да се
използват и от Агенцията по заетостта (АЗ). Това са данни на база
регистрираните лица в бюрата по труда и позволяват анализ на много ниско ниво,
в т.ч. за отделните райони на Столичната община. В доклада са използвани данните
за безработицата от НСИ и АЗ, като във всяка част е посочен източникът на
данните и са отчетени специфичните особености на двата източника.
Линията на бедност се определя като 60% от средния общ разполагаем нетен
доход на еквивалентна единица. Последният не следва да се бърка или автоматично
сравнява с нивото на средната работна заплата, като детайли по неговото
пресмятане са посочени по-долу. Данните за относителния дял на бедните в
област София (столица) в настоящия доклад са представени както спрямо
националната, така и спрямо областната линия на бедността.
За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ
разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой
лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се
модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече
години получава тегло 1-ца, вторият възрастен на 14 и повече години получава
тегло 0.5 и всяко дете под 14 години получава тегло 0.3. Теглата се присъждат на
всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на
домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя
на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на
еквивалентна единица.
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2. Въведение
Настоящият анализ е изготвен за целите на Плана за интегрирано развитие на Столична
община 2021-2027 г. от екипа на Институт за пазарна икономика, съгласно Договор
№ПГУ20-ДГ56-11 от 11.06.2020 г. Структурата на анализа следва методическите
указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община
(ПИРО) за периода 2021-2027 година. Анализът се фокусира върху икономическото
развитие на Столична община като взема под внимание всички съседни територии,
които имат отношение към развитието на столицата. В анализа е отчетено и
пространственото развитие на Столична община, а в края е представен и SWOT анализ
на икономиката на столицата на България.

3. Методологически коментар
За да не се допускат грешки в интерпретациите на данните, е важно да бъдат направени
няколко методологически уточнения по отношение на териториалния обхват на
използваните данни. Специфичното при столицата е, че има пълно припокриване между
общината – Столична община, и областта – област София (столица). Това позволява в
анализа на столичната икономика да се използват пълноценно и данни на областно ниво,
което не е възможно по отношение на други общини в страната.
В доклада са използвани наименованията, съответстващи на Единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ). Точното
наименование на общината е Столична община. Областта, която обхваща Столична
община, е област София (столица). Двете на практика се припокриват. Използваните в
текста опростени наименования „София” или „столица” се отнасят за цялата
община/област, а не само за строителните граници на град София. Област София от
друга страна е точното наименование на областта, която граничи със столицата и
обхваща 22 общини, в т.ч. Самоков, Елин Пелин, Ботевград и Своге. Популярно е и
понятието Софийска област, но правилното по ЕКАТТЕ е просто област София.
Въпреки припокриването на територията на област София (столица) и Столична
община, всички използвани данни в анализа са отнесени спрямо оригиналния източник на
данните – било то на ниво област или община. Данните за брутната добавена стойност,
например, са цитирани за област София (столица), тъй като подобни данни са налични
само на областно ниво. Данните за произведената продукция на нефинансовите
предприятия от друга страна, са цитирани за Столична община, тъй като са използвани
детайлни данни на ниво община от НСИ.
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Следва да се отчита, че в анализа се коментира и пространственото развитие на
Столична община, в т.ч. състоянието на населените места в рамките на общината и
взаимовръзките с широката периферия около столицата, в т.ч. съседни общини.
Икономическите данни в рамките на Столична община са анализирани по райони – за 24те района на столицата. Взаимовръзките със съседните общини стъпват на различни
анализи за пространственото влияние на столицата върху други населени места. Посериозен фокус е поставен върху общините в непосредствена близост до столицата, на
територията на които са разположени индустриални терени, които биват разглеждани
от инвеститори като част от широката периферия на град София.

4. Демография на предприятията
В периода на икономически възход броят на предприятията в столицата нараства с
почти 14% и надхвърля 120 хил. активни фирми през 2018 година. Очаквано, повечето от
тях са в сегмента на микропредприятията, тоест с до 9 заети. В област София
(столица) към 2018 г. има 111 хил. такива фирми, а броят им нараства най-бързо – с 14%
спрямо 2013 година. Най-малко са големите предприятия, с над 250 заети – общо 293, но и
при тях се наблюдава значителен ръст от близо 11%.
Таблица 1. Брой фирми в област София (столица) по размер, 2013-2018 г.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Изменение
2013/2018 г., %

Общо

105 870

108 776

112 335

116 578

117 401

120 318

14%

Микро до 9 заети

97 547

100 448

103 821

107 839

108 373

111 287

14%

Малки от 10 до 49

6 776

6 768

6 924

7 097

7 379

7 318

8%

Средни от 50 до 249

1 283

1 291

1 321

1 362

1 362

1 420

11%

Големи над 250

264

269

269

280

287

293

11%

Източник: НСИ
Около 29% от всички предприятия в страната извършват дейност в столицата. Найголяма е концентрацията при големите предприятия – над 250 заети, като 39% от
големите предприятия в страната са в София. Въпреки това в столицата не се
наблюдава голяма концентрация на заетостта и зависимост от най-големите
предприятия. Разнообразният профил на икономиката и бързо развиващите се услуги
отварят повече възможности пред работещите в столицата.
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Таблица 2. Демография на предприятията в област София (столица), 2013, 2017 и 2018 г.
2013

2017

1<

1-9

Новородени
предприятия

9 466

4 483

227

11 057

4 552

219

10 727

4 449

289

Оцелели предприятия

4 522

2 929

166

4 947

3 171

129

5 257

3 378

118

Умрели предприятия

8 470

2 581

302

9 410*

3 084*

183*

Размер на
предприятието

10+

1<

1-9

2018
10+

1<

1-9
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с тази на ЕС, и съответно скоростта на възстановяването зависи от темповете на
подобрение на основните партньори на столичния бизнес.

10+

Таблица 3. БВП в текущи цени, Област София (столица) и България, милиони лева
Област София (столица)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

32 016

32 203

32 789

35 688

38 113

40 797

44 364

0,1%

0,6%

1,8%

8,8%

6,8%

7,0%

8,7%

82 209

81 919

83, 857

89 333

95 092

102 308

109 695

0,0%

-0,4%

2,4%

6,5%

6,4%

7,6%

7,2%

номинален ръст (текущи цени)
България
номинален ръст (текущи цени)

Източник: НСИ

* Предварителни данни

Динамиката на родените, оцелелите и умрелите предприятия в област София (столица) е
относително стабилна. Очаквано, най-голяма активност при новородените всяка година
предприятия има в сегмента на микрофирмите. При по-големи предприятия (с повече от
10 наети) има значително по-малко родени предприятия – 289 през 2018 г., но пък и
значително по-голям дял от тях оцеляват. Разбира се, статистиката на демографията
на предприятия не разглежда преминаването на успешните фирми между отделните
сегменти, което също трябва да се отчита.

5. Обща характеристика на икономиката
София е най-голямата общинска икономика в страната. Според последните достъпни
данни за 2018 г. брутният вътрешен продукт, създаван в икономиката на столицата, е
достигнал 44,4 млрд. лв. или 40,4% от общия брутен вътрешен продукт на страната.
Преди 2010 г. този дял е чувствително по-нисък – 37-38% през 2007-2009 г. и дори 2931% в периода 2002-2005 година. Концентрацията на икономическа активност в София е
подкрепена от постоянния приток на хора в столицата, която устойчиво увеличава
своето население на фона на спада на населението в страната.
Ръстът на БВП на София отчетливо се ускорява след 2015 година. След години на нисък
растеж в рамките на 1-2% (2012-2014 г.), икономиката на София расте номинално вече
със 7-9% след 2015 година. През 2018 г. се наблюдава забързване на номиналния растеж,
който достига 8,7% спрямо 7,2% за страната. Подобни са най-вероятно и процесите
през 2019 г., което е подкрепено от предварителните данни за произведената продукция
от нефинансовите предприятия в столицата през 2019 година. По-неясна е динамиката
след пандемията от коронавирус и наложените ограничителни мерки, но ако съдим по
възстановяването на столичната икономика след предишната икономическа криза,
много вероятно изглежда тя да се върне към растеж по-бързо от останалата част от
страната. Трябва да се отбележи, че икономиката на София е и много по-тясно обвързана

Източник: НСИ
Брутната добавена стойност в София достига 38,5 млрд. лв. през 2018 г., което е 40,4%
от общата брутна добавена стойност за страната. Над 34 млрд. лв. или 89% от
добавената стойност на икономиката на София се създава в сектора на услугите. Това е
и най-динамично развиващият се сектор в столицата, като неговият дял се е увеличил с
над 10 процентни пункта за последните 10 години. Около 4,4 млрд. лв., или 11% от
брутната добавена стойност в София, се пада на индустрията. Селското стопанство
има пренебрежим дял в икономиката на столицата.
Таблица 4. БДС и БВП по сектори, област София (столица) и България
2018 г.

БДС по икономически сектори, млн. лв.
Общо
БДС

Селско
стопанство

Индустрия

БВП, млн. лв.
Услуги

Общо
БВП

Общо за страната

95 119

3 698
(4%)

24 522
(26%)

66 898
(70%)

109 695

Област София (столица)

38 469

64
(0%)

4 336
(11%)

34 068
(89%)

44 364

40%

2%

18%

51%

40%

Дял на област София (столица)
спрямо България

Източник: НСИ
Област София (столица) допринася за 51% от брутната добавена стойност в услугите в
националната икономика и 18% от тази в индустрията. Големият дял на услугите е
очакван за столицата, като доминират търговията, транспорта и далекосъобщенията,
административните и професионални дейности, както и бурно развиващият се сектор
на информационните технологии и услуги. По-ниският дял на промишлеността в
столицата се обяснява както с по-равномерното разпределение на индустриалното
производство в страната и наличието на други силно индустриализирани райони, така и
с териториалните особености на Столична община. Голяма част от индустриалните
терени в непосредствена близост до столицата на практика са в територията на
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съседни общини, които попадат в обхвата на област София. В отделна точка са
разгледани именно взаимовръзките на Столична община със съседните територии.
Нивото на доходите в област София (столица), измерено чрез брутния вътрешен
продукт на човек от населението, е чувствително по-високо от средното за страната.
През 2018 г. БВП достига 33,4 хил. лв. на човек на фона на 15,6 хил. лв. за страната. Това
означава, че през 2018 г. БВП на човек в столицата е 2,14 пъти по-високо от средното за
страната. По този показател София изпреварва почти двойно другите икономически
центрове в страната (като Стара Загора и Варна) и между 4 и 4,5 пъти най-бедните
области в страната, като Силистра, Сливен и Видин.

услуги, 72% от професионалните дейности и 66% от административните дейности в
страната. В същото време преработващата промишленост в София допринася за около
14% от произведената продукция в промишлеността в страната.
Дял на секторите в произведената продукция (2018 г.)
Столична община
България
14%
Преработваща промишленост
Търговия

Област
(столица)

София

България

Хотели и ресторанти

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Професионални дейности

22 419

23 366

24 726

24 608

24 642

24 890

26 690

28 465

30 295

33 437

Административни дейности

9 603

9 793

10 990

11 229

11 310

11 577

12 339

13 206

14 280

15 615

14%

България
36%

3%
8%

11%

4%
6%
2%

ИКТ

2009

Столична
община

18%

5%

Строителство
Транспорт

Таблица 5. БВП на човек от населението в област София (столица) и България, 2009-2018,
лева
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14%

9%

9%

14%

Други

2%

22%

10%

Източник: НСИ
В относително изражение разликата между столицата и средните за страната
стойности се свива през последното десетилетие, което е резултат от по-бързия
растеж в някои водещи икономически зони извън София. Между област София (столица) и
най-бедните области в страната обаче се наблюдават обратните процеси. Важно е да се
отбележи и изпреварващото развитие на широката периферия около столицата – на
територията на област София, което в голяма степен е повлияно от инвестициите и
развитието на индустрията в непосредствена близост до столицата.

Източник: НСИ
Таблица 6. Структура на икономиката на Столична община според произведената
продукция на предприятията, 2018 г.

Общо

5.1.

Структура на икономиката и преглед по отрасли

Анализът на структурата на икономиката на София е базиран на данни за произведената
продукция на нефинансовите предприятия, разпределена между отделните икономически
дейности според КИД-2008. През 2018 г. столичната икономика е произвела продукция за
67 млрд. лв. или 37% от общата продукция на нефинансовите предприятия в страната.
Като цяло, столичната икономика е силно доминирана от сектора на услугите. В нея се
концентрира произведената продукция на 59% от търговията на едно и дребно, 40% от
транспорта, 93% от далекосъобщенията, 85% от информационните технологии и

Трябва да се отчете, че в енергийния сектор в столицата влизат някои от най-големите държавни компании, в т.ч.
Националната електрическа компания (НЕК), Булгаргаз и Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Големият спад в
произведената продукция в сектора се дължи най-вече на промени в периода 2013-2014 г. и най-вероятно е следствие от
63

Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

Произведена

Произведена

продукция 2013
г.,
хиляди лева

продукция 2018
г.,
хиляди лева

Дял на отрасъла
2018 г., %

Изменение
2013/2018 г., %

48 654 185

66 958 201

100,0

37,6

144 717

205 323

0,3

41,9

70 425

91 337

0,1

29,7

Преработваща промишленост

6 873 183

9 380 358

14,0

36,5

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

3 872 693

1 578 812

2,4

-59,2 63

560 949

719 783

1,1

28,3

5 897 966

7 560 048

11,3

28,2

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство

промени в някои от големите компании. Други показатели за сектора – например нетните приходи от продажби, остават
сравнително постоянни през периода 2013-2018 година.
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Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
в т.ч. Информационни технологии и
услуги

9 522 264

14 619 460

21,8

53,5

4 978 920

6 427 287

9,6

29,1

914 880

1 368 168

2,0

49,5

6 257 487

9 367 325

14,0

49,7

2 279 027

5 401 841

8,1

137,0

Операции с недвижими имоти

1 485 265

2 774 031

4,1

86,8

Професионални дейности и научни
изследвания

3 950 268

5 542 057

8,3

40,3

Административни и спомагателни
дейности

1 681 707

3 037 529

4,5

80,6

Образование

158 016

255 848

0,4

61,9

Хуманно здравеопазване и социална
работа

942 464

1 531 049

2,3

62,5

1 174 728

2 087 758

3,1

77,7

168 253

412 028

0,6

144,9

Култура, спорт и развлечения
Други дейности, некласифицирани
другаде

Източник: НСИ
Преработващата промишленост (с дял от 14%) в София произвежда продукция за 9,4
млрд. лв. през 2018 година. Промишлените предприятия в столицата са експортно
ориентирани като 53% от продукцията е за външни пазари. Най-големият сектор в
промишлеността на София е производството на основни метали и метални изделия (с
продукция за 2 млрд. лева). Производството на хранителни продукти и напитки (1,8 млрд.
лв.) и на изделия от каучук и пластмаси (1,1 млрд. лв.) са следващите по големина сектори в
промишлеността. Най-динамичният сектор в преработващата промишленост на
столицата е производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти, чиято стойност се е удвоила в периода 2013-2018 г. и достига 681
млн. лв. през 2018 година.
Въпреки че столичната икономика е доминирана от услугите, през последните няколко
години местната индустрия се развива силно, благодарение на подобрения в
производствените процеси и технологични инвестиции. Това личи и от значителното
повишаване на стойността на произведената продукция, въпреки относително ниския
ръст на заетостта в сектора. Най-високата добавена стойност на един нает в
преработващата промишленост на столицата е в производството на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти.
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Търговията (с дял от 21,8%) е най-големият сектор в столицата с произведена
продукция за 14,6 млрд. лв. през 2018 година. Това е до голяма степен обяснимо, предвид
големия брой потенциални потребители с най-високи доходи в страната. От друга
страна, в София са разположени централните офиси на голям дял от търговски вериги,
фирми за онлайн търговия и подобни. Над 9,3 млрд. лв. е произведената продукция на
търговията на едро в столицата. Други 4,2 млрд. лв. са в търговията на дребно и 1,1 млрд.
лв. в търговията на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, в т.ч. техническо
обслужване и ремонт. Търговията и на едро и на дребно расте устойчиво през
последните години – в рамките на 8-9% през 2018 г.
Строителството (с дял от 11,3%) също е един от водещите сектори в София с
произведена продукция от 7,6 млрд. лв. през 2018 година. Строителството в столицата е
тясно обвързано с икономическия цикъл, което води до сериозен спад в периоди на криза и
отчетлив подем в добрите години. През последните две до три години се наблюдава
солиден ръст в произведената продукция, което е водено от повишеното търсене за
нови жилищни и офис площи, както и от големите инфраструктурни проекти в София.
В същия период се наблюдава и много силен ръст в сектор операции с недвижими имоти (с
дял от 4,1%), който следва процесите в строителството. Това на практика е найдинамичният сектор в периода 2013-2018 г. с ръст от 87%. Динамиката при операциите
с недвижими имоти е концентрирана в периода 2016-2018 г., което отговаря на имотния
бум в столицата през последните години. Предварителните данни за 2019 г. показват
продължаващ ръст в строителството, но леко отстъпление при операциите с
недвижими имоти.
Транспортът (с дял от 9,6%) в столицата произвежда продукция за 6,4 млрд. лв. и бележи
умерен, но устойчив ръст през последните години. Сравнително постоянен е броят на
заетите в сектора през последните 5 години – в рамките на 71-72 хил. души. Малко над
35% от произведената продукция в транспорта в столицата се пада на складирането на
товари и спомагателните дейности в транспорта. Новата концесия и предстоящите
инвестиции в Летище София предполагат ръст във въздушния транспорт, в т.ч. на
пътници и товари, през следващите години.
Хотелиерството и ресторантьорството (с дял от 2%) в София произвежда продукция
за 1,4 млрд. лв., като бележи устойчив ръст през годините. Близо 62% от продукцията в
сектора се пада на хотелиерството, а останалите 38% на ресторантьорството.
Заетите в сектора са 37,7 хил. души, като 10,4 хил. работят в хотелите и 27,3 хил.
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работят в ресторантите. И в двата подсектора се наблюдава ръст на заетите през
последните няколко години.
Кризата от 2020 г. има сериозен ефект върху туристическия бранш, като през
месеците на извънредното положение секторът почти не функционираше и липсваха
чуждестранни туристи. В средносрочен и дългосрочен план обаче очакванията остават
положителни, свързани с развитието на София като туристическа дестинация,
инвестициите в летището и очаквания ръст на чуждестранните посещения в
столицата.
Информационни и комуникационни технологии (с дял от 14%) в столицата произвеждат
продукция за 9,4 млрд. лв. през 2018 година. Данните са за цялата икономическа дейност
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“,
която за краткост често се нарича „ИКТ сектор“. Разбивката на сектора показва, че 1,2
млрд. лв. е произведената продукция в аудио-визуалната сфера и издателската дейност,
2,7 млрд. лв. е продукцията в далекосъобщенията и 5,4 млрд. лв. е продукцията в
информационните дейности и услуги. Общо в ИКТ сектора в столицата са заети 85 хил.
души през 2018 година. Това е секторът с най-висока концентрация на заетост в
столицата, като над 80% от всички заети във всеки един от подсекторите на
икономическата дейност са заети в София.
В периода между 2013 и 2018 г. ИКТ секторът е нараснал с 50%, като положителната
динамика почти изцяло се дължи на подсектора на информационните технологии и услуги
– от 2,4 млрд. лв. продукция и 33 хил. заети през 2013 г. до 5,4 млрд. лв. продукция и 57 хил.
заети през 2018 година. Динамиката на IT сектора е ключова за икономиката на
столицата, тъй като генерира работни места с нов и считан за модерен профил, с много
високи заплати, и като цяло се превръща в притегателна сила за млади и
високообразовани хора. Предварителните данни за 2019 г. показват силен ръст и през
последната година, като общо ИКТ секторът отбелязва ръст в продукцията от около 1,5
млрд. лв. Отрасълът се характеризира с много висока производителност на труда – в
информационните технологии и услуги брутната добавена стойност на един зает
достига 60 хил. лв. Заедно с бързите темпове на развитието на сектора, търсенето на
подготвени кадри за ИТ индустрията е толкова голямо, че висшето образование в STEM
направленията не успява да го задоволи и около големите ИКТ фирми възниква широка
мрежа от неформални образователни институции, които се конкурират с висшите
училища. В сектора съществуват множество микро и малки фирми с по няколко
служители, но и много големи с по няколко хиляди заети – както български, така и клонове
на глобални фирми.
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Професионалните дейности (с дял от 8,3%) и административните дейности (4,5%) са
също силно концентрирани в столицата, като създават продукция общо за 8,6 млрд. лв. и
заетост за 141 хил. души. Произведената продукция в двата сектора включва 2,8 млрд. лв.
от класическите професионални дейности (юридически, счетоводни, архитектурни,
инженерни и т.н.), 250 млн. лв. от научноизследователски и развойни дейности, 2,5 млрд.
лв. от реклама и 3 млрд. лв. от административни и спомагателни дейности. Динамиката в
тези сфери се задава и от аутсорсинга на услуги, който е разпределен между
професионалните и административните дейности. Предварителните данни за 2019 г.
показват много силен ръст на продукцията в професионалните дейности през
последната година.
Култура, спорт и развлечения (с дял от 3,1%) е също сред динамичните сектори в
столицата. Произведената продукция в сектора е за 2,1 млрд. лв. през 2018 г., като
нараства с 77% през последните 5 години. В сектора влизат най-различни артистични и
творчески дейности, дейности в областта на спорта, както и организирането на
хазартните игри. Последните бележат сериозен ръст в разглеждания период.

5.2. Структура и особености на износа
Софийската е най-силно отворената към международните пазари икономика в страната,
като през 2018 г. формира 51% от износа на България. Освен това, ръстът на износа е
много по-бърз от този на останалата част на страната, като, за сравнение, през 2013 г.
столицата е допринасяла за „едва“ 25% от общия износ на България.
Таблица 7. Левова равностойност на приходите от износ на нефинансовите предприятия
в Столична община, милиони лева
2014

2015

2016

10 998,4

2013

12 134,8

15 367,3

20 133,6

23 500,7

28 404,2

Селско, горско и рибно стопанство

3,4

4,2

3,6

13,7

13,3

13,2

Добивна промишленост

0,4

*

0,5

*

*

*

2 869,1

3 213,5

3 473,8

2 964,8

4 322,2

4 783,0

446,0

545,7

673,4

609,1

576,1

1210,8

21,1

44,3

41,5

101,4

86,9

89,2

Общо

Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство

2017

2018

78,6

111,9

121,7

187,8

203,8

233,6

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

4 288,8

4 893,6

7 086,9

8 859,5

9 720,9

11 247,6

Транспорт, складиране и пощи

1 273,3

1 207,2

1 353,2

2 453,3

*

2 954,4

5,5

5,2

9,0

10,1

*

21,1

Хотелиерство и ресторантьорство
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Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

1 147,7

1 267,5

1 593,6

2 856,7

3 437,0

4 389,2

942,1

1 106,2

1 356,1

2 416,1

2 889,1

3 831,6

4,4

*

8,9

15,1

29,6

*

Професионални дейности и научни
изследвания

445,2

544,4

653,9

1 292,2

1 461,9

2 196,8

Административни и спомагателни
дейности

216,1

260,5

303,7

524,1

609,1

875,7

5,4

9,5

11,8

20,8

27,8

33,6

*

6,6

33,2

31,6

40,5

в т.ч. Информационни технологии и
услуги
Операции с недвижими имоти

Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности, некласифицирани другаде

Източник: НСИ

*
8,2

7,8

9,0

22,6

25,3

31,9

10,8

12,8

16,1

27,0

30,7

94,2

*Конфиденциални данни

Най-голям износ реализират предприятията, чиято основна дейност е търговията.
През 2018 г. тази стойност достига 11,3 милиарда лева при 28,4 милиарда общ износ на
столичните предприятия. Експортът на компаниите в отрасъла е нараснал над два пъти
през разглеждания период. Необходимо е да се направи уточнението, че в голяма степен в
тази група са специализирани компании, осъществяващи външнотърговска дейност и
подкрепящи международна реализация на стоки и услуги, създавани от предприятия в
други браншове, включително и такива, опериращи извън територията на общината.
На второ място се нарежда преработващата промишленост в София с 4,8 милиарда лева
и значителен, но относително по-бавен ръст. Следвайки особеностите на структурата
на столичната икономика, на трето място по размер се нарежда износът на ИКТ сектора
с 4,4 милиарда лева и четирикратен ръст в периода на бурно икономическо развитие.
Непропорционално високият дял на ИКТ сектора в износа на столицата се обяснява с
неговите особености – той е ориентиран почти изключително към външни пазари и не е
обвързан с вътрешно търсене.
Най-бързата динамика се наблюдава при износа на двата подсектора, обхващащи
международния аутсорсинг на услуги, като и при двата ръстът между 2013 и 2018 г. е
приблизително пет пъти - до 876 милиона лева при административните и 2,2, милиарда
лева при професионалните услуги. Тук също е валидна вече посочената особеност на ИКТ
сектора – аутсорсингът работи практически изключително за пазари извън страната,
което прави цялата му дейност износ. Тези четири сектора (заедно с енергетиката)
формират практически всички приходи на столицата от експортна дейност.
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6. Инвестиционна дейност
В тази част са анализирани инвестиционните потоци по линия на преки чуждестранни
инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, както и
усвояването на европейските средства и големите публични проекти. Фокус е поставен
върху инвестициите в научна и развойна дейност, както и в позицията на столицата в
дигиталната сфера и иновационната екосистема.

6.1. Преки чуждестранни инвестиции и разходи за ДМА
През последните години обемът на преките чуждестранни инвестиции в София остава
относително постоянен – от 12,1 милиарда евро през 2013 г. до 12,4 милиарда евро през
2018 година. На човек от населението това са почти 9,4 хиляди евро – стойност, почти
3 пъти по-висока от средната за страната. Привлекателността на столичната
икономика личи и в данните за област София - тя е на второ място между областите в
страната с 6 хиляди евро на човек от населението, като именно в общините, които
влизат в състава ѝ, са насочени основните инвестиции в индустрията.
Таблица 8. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване в края на годината в Столична
община по икономически дейности (А10), 2013-2018 г., милиони евро
2013
Общо

2014

2015

2016

2017

2018

12 074

11 675

12 112

12 212

12 311

12 432

33

61

10

8

7

5

1 967

2 053

1 986

1 988

1 814

1 960

706

630

483

407

414

273

Търговия, транспорт, хотелиерство и
ресторантьорство

3 554

3 591

4 093

4 304

4 185

4 266

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

2 106

1 717

1 716

1 784

1 638

1 737

Операции с недвижими имоти

2 379

2 297

2 456

2 343

2 414

2 338

Професионални дейности и научни изследвания;
административни и спомагателни дейности

1 268

1 264

1 270

1 269

1 727

1 773

7

7

20

23

20

21

55

57

78

85

92

58

Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия
Строителство

Държавно управление; образование; хуманно
здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения, ремонт на
домакински вещи и други дейности

Източник: НСИ
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Над 34% от всички ПЧИ са насочени към търговията, транспорта и туризма като в тези
сектори се регистрира и положителна динамика – 20% ръст в периода 2013-2018 година.
Операциите с недвижими имоти и индустрията са на второ и трето място с дял от
съответно 19% и 16% от ПЧИ в столицата. Общо 28% от ПЧИ в София са насочени към
секторите на информационните и комуникационни технологии, както и в
професионалните и административни дейности и научни изследвания. В
професионалните и административни дейности, към които влиза и аутсорсингът на
услуги, в т.ч. фирмите, които предоставят гласови услуги, се реализира най-високият
ръст на ПЧИ в периода 2013-2018 година.
Другият важен показател, който описва текущата инвестиционна дейност в София, са
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Равнището им остава
относително постоянно през последните години в рамките на около 7-8 милиарда лева
годишно. Въпреки доминирането на услугите в столичната икономика, които като цяло
изискват по-малко инвестиции в машини, сгради и земя от индустриалните дейности,
делът на София в общите разходи за ДМА в националната икономика е сходен с този в
произведената продукция – 38,4% през 2018 година.
Таблица 9. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в Столична
община по икономически дейности (А10), 2013-2018 г., милиони лева
2013
Общо

2014

2015

2016

2017

8 186

7 999

7 366

6 800

7 395

36

47

61

34

40

54

Индустрия

994

1 137

996

1 716

1 077

1 060

Строителство

631

1036

425

454

523

647

Търговия, транспорт, хотелиерство и
ресторантьорство

2 064

2 686

2 420

2 106

1 902

2 108

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

522

713

708

618

512

479

Финансови и застрахователни дейности

346

392

269

386

268

417

Операции с недвижими имоти

945

715

884

936

1 098

1 305

Професионални дейности и научни изследвания;
административни и спомагателни дейности

488

556

703

625

767

803

Държавно управление; образование; хуманно
здравеопазване и социална работа

972

757

1 403

355

499

393

Култура, спорт и развлечения, ремонт на
домакински вещи и други дейности

143

147

131

134

113

130

Източник: НСИ

Голямата част – около 28% – от разходите за придобиване на ДМА се извършват в
сектора на търговията, ремонта на автомобили, транспорта, складирането, пощите,
ресторантьорството и хотелиерството. Това може да се обясни както с високите
доходи в столицата, които подхранват потреблението, така и с факта, че столицата е
развит транспортен и логистичен център, който продължава да привлича инвестиции в
тези стопански дейности. Делът на индустрията в разходите за ДМА е 14,3% и e два
пъти по-малък от средния за страната, който в последните години гравитира около
30%. Това до голяма степен е очаквано, предвид чувствително по-малката ѝ тежест в
столичната икономика. В разглеждания петгодишен период най-видимо растат
инвестициите в професионалните и административни дейности благодарение на
голямата нужда на фирмите за аутсорсинг на услуги от офис площи за кол центрове.
По функции, основната част от разходите за ДМА на нефинансовите предприятия в
столицата сe насочват към машини, оборудване и апаратура – 22,4% от всички разходи
за ДМА през 2018 година. На второ място се нареждат сгради, строителни съоръжения и
конструкции с 40% от всички разходи за ДМА, следвани от транспортните средства с
15%. Заради високото строителство и трудния достъп до нови терени, разходите за
земя са едва 9% от всички. Интересен е спадът в инвестициите в сгради между 2013 и
2018 г. – най-вероятно още в началото на разглеждания период разрастващите се фирми
са задоволили новите си нужди от офис площи, което обяснява спада към края му.

2018

71 41

Селско, горско и рибно стопанство
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Таблица 10. Разходи за ДМА по функции в Столична община, 2013 и 2018 г., хиляди лева
2013

2018

Ръст 20132018 г.
(%)

Дял
от
всички,
2018 (%)

Общо

7 141 450

7 395 448

3,6

100

Земя

513 307

671 220

30,8

9,1

Сгради, строителни съоръжения и конструкции

3 534 203

2 969 119

-16

40,1

Машини, производствено оборудване и апаратура

1 561 646

1 659 552

6,3

22,4

Транспортни средства

871 496

112 8147

29,4

15,3

Други разходи

660 798

967 410

46,4

13,1

Източник: НСИ

6.2. Европейските средства и публичните проекти
Важен източник за публични инвестиции в България като цяло, но и конкретно в
столицата, са средствата от европейските фондове. През двата програмни периода
(2007-2013 г. и 2014-2020 г.) на територията на Столична община се изпълняват
проекти на обща стойност над 7 млрд. лв., като близо 5,2 млрд. лв. са безвъзмездна
финансова помощ. По данни към средата на 2020 г. реално изплатените средства в
столицата са близо 4,5 млрд. лв. Претеглени спрямо населението, това са около 3,4 хил. лв.
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на човек в столицата, спрямо около 2 хил. лв. средно за страната. Ключови за сравнително
добрите показатели на столицата са огромните инвестиции в метрото – над 1 млрд. лв.,
изплатени в рамките на първия програмен период, и около 700 млн. лв., изплатени във
втория програмен период.
В тази част фокусът е поставен върху общия размер на усвоените средства и въобще
върху значението на европейските програми за публичните инвестиции в столицата.
По-детайлен преглед на процеса на планиране и изпълнение на оперативните програми,
както и оценка на постигнатото спрямо заложените цели, е направен в анализа на
административния капацитет и проектите в столицата. По-долу са представени найголемите проекти на територията на Столична община за периода 2014-2020 г., които
дават представа за посоката на по-значимите инвестиции в последния програмен
период.
Таблица 11. Топ 10 най-големи по финансиране европейски проекти в Столична община за
програмния период 2014-2020 г.
Бенефициент

Наименование на проекта

Метрополитен ЕАД

Проект за разширение на метрото в София: линия 3, етап I - участък
"бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ул. Житница"

565,6

Метрополитен ЕАД

Проект за разширение на метрото в София: линия 3, етап IІ - участък
„ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстен път”

111,4

Агенция "Пътна
инфраструктура"

Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски
околовръстен път /СОП/", фаза 2

91,9

Столична община

Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство
на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на
интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите
отпадъци на Столична община

71,4

Интегриран столичен градски транспорт - фаза II

Столична община
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството

Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК

Изплатена сума
(млн. лв.)
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Напълно очаквано всички посочени големи проекти се изпълняват от публични
институции и компании. Инвестициите в метрото тотално доминират, като по мащаб
изпреварват в пъти всички останали проекти. На практика шест от десетте посочени
проекта са свързани с транспорт и мобилност – от разширяването на метрополитена
до покупката на нови трамваи, автобуси и тролейбуси. Подобна е картината и в първия
програмен период. Огромните инвестиции в транспорт и мобилност безспорно
подобряват средата в столицата, но в същото време има и свръх концентрация на
ресурс в едно приоритетно направление.

6.3. Научна и развойна дейност
Област София (столица) е в центъра на научната и развойната дейност в България. Към
2018 г. столицата генерира почти 70% от всички разходи за научноизследователска и
развойна дейност (НИРД) в страната. Близо ¾ от тях са осъществени от предприятия в
сектора на информационните технологии и услуги, както и в научната сфера. Особено
силна е динамиката при информационните технологии и услуги, които от 10 млн. лв.
разходи за НИРД през 2013 г. достигат 182 млн. лв. през 2018 година. Това до голяма
степен е резултат от преместването на развойните центрове на няколко големи
софтуерни фирми на територията на град София.
Таблица 12. Динамика и структура на разходите за НИРД в Столична община, 2013-2018
г.
Разходи за
НИРД
2013 г.,
хил. лв.

Разходи за
НИРД
2018 г.,
хил. лв.

Динамика на
разходите
2013-2018, %

Дял от общите
разходи на
страната в
сектора

Общо

263 994

412 107

56,1

69,1

49,9

Преработваща промишленост

9 750

52 336

436,8

29,9

43,2

Строителство

2 059

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

1 001

Транспорт, складиране и пощи

Столична община

Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски
градини на територията на Столична община

41

Столична община

Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния
въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически
превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси

39

Финансови и застрахователни дейности

Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния
въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически
превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и
тролейбуси

35,7

Проект за разширение на линия 2 на метрото в София, участък МС
"Джеймс Баучер" до МС "Витоша" - фаза 2

21,9

Столична община

Метрополитен ЕАД

Източник: eufunds.bg, изчисления на ИПИ

Хуманно здравеопазване и социална работа

991,1

621

Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; Далекосъобщения
Професионални дейности и научни
изследвания

10 922

57,6

10 115

194 721

58,2
1 825,1

2 639
229 592

124 668

74,5

95
100

-45,7

83,3

3 725

Източник: НСИ
София има всички основания да играе ролята на научна и развойна столица. В нея са
разположени най-големият брой и най-добрите висши учебни заведения в страната,
което от своя страна води до ресурс от талантливи студенти и преподаватели в града.
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Образователната структура на населението също е благоприятна, като през
последните няколко години делът на висшистите надхвърля половината от населението
на възраст над 25 години. Очаквано, в София е концентрирана и голяма част от персонала,
зает с развойна и научна дейност – почти 19 хиляди души по данни за 2016 г. от
приблизително 35 хиляди в страната като цяло. Над половината от персонала, зает с
НИРД в столицата, е в сферата на техническите и медицински науки, като структурата
на заетите в сектора се е променила чувствително през последните години. През 2008 г.
персоналът, зает с НИРД, е бил концентриран най-вече в природните науки.
Концентрацията на разходи и персонал в развойната дейност в техническите науки,
съчетана с притока на чужди капитали в дигиталния сектор, създава добри условия за
развитие на иновативния потенциал на столицата.

6.4. Дигитален сектор и иновационна екосистема
Развитието на дигиталния сектор е в основата на положителната динамика в
столицата през последните години. В информационните и комуникационните
технологии, както и в аутсорсинга на бизнес услуги, се наблюдава сериозен ръст на
произведената продукция, приток на чужди капитали и поява на нови и успешни компании.
Това води до отчетлив ръст на заетите лица в дигиталната сфера. Предварителните
данни от дейността на нефинансовите предприятия през 2019 г. също показват много
силен ръст в ИКТ сектора.
Перспективите пред развитието на столицата в дигиталната сфера се отбелязват и
от различни международни доклади и класации. Такъв пример е докладът „Европейски
градове и региони на бъдещето 2020/2021”, публикуван от Файненшъл Таймс 64, който
поставя София в топ 10 в общата класацията на водещи инвестиционни дестинации в
Източна Европа, на 3-то място в Европа по ефективност на разходите и отново на 3-то
място в Европа по стратегия за привличане на чуждестранни инвестиции. Наличието на
талант и квалифицирани кадри, както и по-ниските разходи в сравнение с други
европейски градове, са ключови предимства на София в привличането на чужди капитали
в дигиталната сфера.
Годишният доклад 65 на Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии
(AIBEST) за 2019 г. ясно показва конкурентните предимства на София в дигиталната
сфера, както и лидерската позиция спрямо другите икономически центрове в страната.
Асоциацията отчита близо 500 компании, базирани в София, които се развиват в сектора

Виж fDi Intelligence, fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21
Виж AIBEST, 2019 Annual Industry Report
66
Виж Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020
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на изнесените бизнес услуги. Поне 50 от тях имат офиси и в други градове в страната –
най-вече във Варна и Пловдив. Около половината от 500-те компании в сферата на бизнес
услугите в столицата са концентрирани в сферата на информационните технологии,
където е и най-високата добавена стойност.
Националната Иновативна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 66
(ИСИС) дефинира четири приоритетни икономически сектора: мехатроника и чисти
технологии, информатика и ИКТ, индустрия за здравословен живот и нови технологии в
креативни и рекреативни индустрии. Иновационната стратегия за интелигентна
специализация на София 67 (2016 г.) очертава секторната специализация на икономиката на
столицата според нейния иновативен потенциал и приоритетните насоки в
развитието на научните изследвания и иновациите. ИСИС на София съдържа области на
специализация на София на хоризонтално и вертикално равнище. Хоризонталната
политика се изразява в укрепване на иновационната екосистема в града и региона, докато
акцент в София се поставя върху развитието на две тематични области за
интелигентна специализация, които са посочени от националната ИСИС, а
именно: информатика и ИКТ и нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии.
По данни на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции 68 (СОАПИ) на
територията на страната има поне 650 активни стартъпа, повечето от които са
създадени в София. Столицата има динамична и бързо развиваща се стартъп и
предприемаческа екосистема с разрастваща се общност за дялово и рисково
финансиране (VC). Наред с фондовете за инвестиции в компании в ранна и най-ранна фаза
на развитие, нарастваща общност от ангелски инвеститори подкрепя предприемачи,
които са на ниво идеен етап или в много ранен стадий на развитие.
В София оперират над 25 споделени работни пространства (2019 г.), като техният брой
постоянно се увеличава. Сред споделените работни пространства в София са: Puzl
CowOrKing, Betahaus, Work&Share, 1HUB, init Lab, SOHO, Cosmos Coworking Camp, NGO House,
MOVE Together, Primium Coworking Spaces. Много от споделените работни пространства
в столицата се превръщат в място за среща на предприемачи и развитие на идеи и
подпомагат иновационната екосистема в София.
Sofia Tech Park отвори врати през 2016 г. и е един от малкото специализирани научни и
технологични паркове в региона. Паркът включва мащабен лабораторен комплекс,

64

67

65

68

Виж Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София
Виж СОАПИ, Стартъп екосистемата в София
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иновационен форум и инкубатор за иновативни компании. През последните години в
София, наред с появата на споделените офис пространства за развитие на дигиталните
технологии, се появяват и множество такива специално за развитие на иновациите като
Incubator for Innovations and Creativity, София Тех Парк (Инкубатор), CleanTech, JA Hambar,
Microsoft Innovation Center.

разпределение както на икономически активните, така и на безработните, по
характеристики и свободните работни места.
Таблица 14. Икономически активни, безработни и свободни работни места по райони в
Столична община към края на 2019 г.
Район

Иконом
ически
активн
и лица
(брой)

Коефиц
иент
на
безрабо
тица
(%)

Безраб
отни
жени
(%)

Безраб
отни с
висше
образо
вание
(%)

Безраб
отни с
основн
о и пониско
образо
вание
(%)

Безраб
отни с
намале
на
работо
способ
ност
(%)

Безраб
отни
до 29
годишн
а
възрас
т
(%)

Безраб
отни с
регист
рация
над 1
година
(%)

Свобод
ни
работн
и
места
(брой)

Възраждане

19 622

2,3

Красна
поляна

27 513

2,4

442

59

647

55,2

54,3

5

7,2

10,6

1,8

376

28

30

8

15,8

1,5

2

Овча купел

31 378

1,7

523

52,2

46,8

2,9

6,9

12

1

53

Витоша

33 037

1,9

614

58,8

61,4

2,6

4,9

10,9

0,8

83

Средец

13 676

1,6

213

48,8

67,1

0,5

4,7

8

0,9

67

Триадица

32 801

2,1

682

57,8

63,2

1

6,2

9,8

0,4

117

Лозенец

26 862

1,8

484

58,5

74

0,4

5,2

6,8

1

25

Люлин

61 809

1,9

1 157

55,7

36,3

6,7

8,7

10,2

1,9

243

Връбница

26 289

1,9

491

54,4

28,5

7,9

7,7

14,7

2,6

20

6001

1,2

72

59,7

38,9

6,9

5,6

12,5

0

4

Нови Искър

13 760

1,6

216

55,1

18,5

8,3

9,7

12,5

2,8

7

Илинден

17 579

1,5

258

57,8

49,6

6,2

2,7

9,7

1,9

11

Сердика

23 275

2,2

516

54,3

45,3

7,9

7,2

12

3,1

214

Надежда

35 852

1,8

659

54

35,5

5,3

7,4

13,8

5,2

39

Красно село

43 540

1,8

774

53,7

65,1

0,9

5,4

8,8

3,2

76

Оборище

14 881

1,8

269

57,6

65,1

1,9

4,8

10,8

4,1

83

Подуяне

41 272

2,0

823

56,5

37,2

8

6,6

11,2

1,9

88

Кремиковци

11 180

1,8

203

56,7

15,3

23,6

7,4

20,2

2

20

Младост

57 716

1,7

996

55

58,2

1,6

5,8

10,3

1,1

138

Панчарево

14 199

1,4

202

58,9

30,2

6,4

5

12,4

0

18

Изгрев

15 836

1,6

248

54,8

62,1

2,4

6,5

10,1

0

16

7. Състояние и тенденции на пазара на труда
В тази част са представени данни за икономическата активност в столицата, в т.ч. по
райони, както и данни за динамиката на заетостта, безработицата и заплатите.

7.1.

Икономическа активност

Икономическата активност на населението в трудоспособна възраст в София
традиционно е над средната за страната. За 2019 г. коефициентът на икономическа
активност в столицата е 77,7% спрямо 73,2% за страната. През последните две години
(2018 и 2019 г.) в София се регистрира коефициент на икономическа активност над 77%,
което надвишава нивата от предния пик (2008-2009 г.) и е своеобразен исторически
рекорд за града. Икономическата активност при мъжете и жените в София е
чувствително по-близка спрямо тази в страната. Докато при мъжете се достига
икономическа активност от 79,9% през 2019 г. (равно на нивото от 2009 г.), то при
жените икономическата активност е 75,5%, което е чувствително над нивото отпреди
10 години. Причината е в изпреварващото развитие на услугите, в т.ч. информационни
технологии и аутсорсинг, което допринася за по-високата икономическа активност при
жените.
Таблица 13. Коефициенти на икономическа активност (15-64 г.) в област София
(столица) и средно за страната, 2009-2019, %
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Банкя

Безраб
отни
(брой)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

София

76,3

74,1

71,6

72,2

73,5

74,0

75,0

75,4

76,7

77,2

77,7

мъже

79,9

77,7

75,1

76,3

77,1

76,5

77,2

78,2

79,1

79,3

79,9

жени

72,8

70,8

68,3

68,3

70,1

71,6

72,9

72,8

74,4

75,2

75,5

Студентски

26 922

1,2

334

52,7

65,6

2,1

5,4

22,5

0,3

58

България

67,2

66,7

65,9

67,1

68,4

69,0

69,3

68,7

71,3

71,5

73,2

Искър

35 401

1,5

540

58,9

44,3

3,9

7,2

10,7

0,7

7

мъже

72,0

71,1

69,9

71,0

72,2

72,9

73,2

72,7

75,4

75,9

77,6

Слатина

350 74

1,5

541

57,5

59,5

3,5

6,8

9,1

0,9

63

жени

62,5

62,2

61,9

63,2

64,5

65,0

65,4

64,6

67,1

67,0

68,7

Източник: Агенция по заетостта

Източник: НСИ
Данните на Агенция по заетостта, събирани чрез бюрата по труда, позволяват и поглед
към състоянието на пазара на труда в отделните райони на София. Те включват

Разпределението на икономически активните лица в София до голяма степен следва
разпределението на населението като цяло – най-много са те в Люлин (61,8 хиляди души)
и Младост (57,7 хиляди), най-малко в Банкя (6 хиляди) и Кремиковци (11,2 хиляди), а в
повечето райони има по между 30 и 40 хиляди души. Много големи разлики в
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коефициентите на безработица, измерени от АЗ в отделните райони, няма – в повечето
райони се позиционира между 1,5-2%, като няма район с коефициент на безработица над
2,5%. Значително по-ниска е тя в район Студентски – едва 1,2%, но трябва да се има
предвид особеният профил на работната сила в него, като значителен брой от
студентите не са икономически активни на пазара на труда. Номинално, най-много към
края на 2019 г. са били безработните в Люлин – 1157 души, най-малко в Банкя - 72.
Прави впечатление големият дял на безработните с висше образование в почти всички
райони на София – в повечето от тях той наближава или надхвърля половината от
всички регистрирани в бюрата по труда, в Лозенец достига ¾ от тях. Обратно,
безработни с основно и по-ниско образование почти отсъстват – значителен е делът
им единствено в Красна поляна (30%) и Кремиковци (24%), вероятно заради високия дял на
ромското население в тях. Като цяло, централните райони на София се характеризират с
по-благоприятна образователна структура на безработните в сравнение с
периферните. Следвайки общата за страната тенденция, във всички райони на София,
освен Средец, делът на безработните жени е чувствително по-голям от този на
безработните мъже. От гледна точка на младежката безработица, повечето райони са
под средните за страната нива, а най-висока е тя в район Студентски, отново заради
особения профил на населението му. За доброто състояние на работната сила в София
говори и ниският коефициент на трайна безработица - под 1% в повечето райони –
което означава, че почти всички регистрирани безработни успяват да намерят работа в
рамките на една година.

7.2. Заетост, безработица и заплати
Коефициентът на заетост (15-64 г.) в столицата достига 76,4% през 2019 г. спрямо
70,1% за страната. И по този показател София постига най-високите си нива от
началото на прехода. В заетостта също се откроява по-малката разлика между мъже и
жени спрямо страната – 78,4% при мъжете (74,1% за страната) и 74,5% при жените
(66,0% за страната). Общият брой на заетите в столицата достига рекордни нива, а
причината за този ръст е постоянният приток на млади и квалифицирани кадри към
столицата и икономическия подем пред последните 5-6 години.
Възходящият тренд на икономическия цикъл доведе до рекорди на пазара на труда в
почти всички области в страната. София и тук се нарежда на челните места в
страната, като през 2019 г. само една област – Велико Търново – има по-висок
коефициент на заетост на населението в икономически активна възраст (от 15 до 64
години), а столицата е с над 6 процентни пункта над средната за страната стойност.
Що се отнася до безработицата, според последните данни по-добре от София се
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представят областите Хасково, Стара Загора и София-област, но данните не са с
особено голяма точност, а и много големият размер на столичната икономика предполага
относително по-високи равнища на безработица, отчасти заради по-високата трудова
мобилност. В сравнителен контекст София е близо както до икономически най-силните
региони от Централна Европа по тези показатели, така и до „естествените“
стойности – заетост над 80% и безработица под 1% са много рядко срещано явление
дори в периодите на рязък ръст. Броят на безработните през 2019 г. пада под 13 хиляди
души, като безработни с висше образование практически отсъстват.
Таблица 15. Коефициенти на безработица и заетост в област София (столица) и средно
за страната, 2009-2019, %
Безработица
Заетост

2009

2010

София

3,9

6,6

България

6,8

София
България

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6,1

7,3

8,2

6,3

4,3

3,9

2,8

2,1

1,6

10,2

11,3

12,3

12,9

11,4

9,1

7,7

6,2

5,3

4,2

73,3

69,1

67,2

66,9

67,5

69,2

71,7

72,5

74,6

75,6

76,4

62,6

59,8

58,4

58,8

59,5

61

62,9

63,4

66,9

67,7

70,1

Източник: НСИ
Докато в повечето области в страната има ясен превес на заетите мъже, то в
столицата през последното десетилетие се наблюдава относителен баланс, найвероятно в следствие на чувствително по-голямата роля на сектора на услугите спрямо
индустрията. Ключов е и по-високият дял на заетите с висше образование, като още
през 2013 г. те надхвърлят дела на заетите със средно образование. Това също от една
страна отразява особеностите на търсенето на работници – София всяка година
привлича висшисти от цялата страна – но от друга е и следствие от гъстотата на
висшите учебни заведения в столицата.
В абсолютно изражение през 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение достига 751 хиляди души, което от своя страна означава, че в периода
между 2013 и 2018 г. област София (столица) е добавила приблизително 72 хиляди нови
работни места. Най-големият ръст идва от сектора на информационните технологии и
услуги, който добавя над 22 хил. работни места.
Таблица 16. Структура и динамика на наетите в Столична община по икономически
дейности, 2013-2018, %

Селско, горско и рибно стопанство

Брой на
наетите
2013 г.

Брой на
наетите
2018 г.

Дял на
наетите
2018 г.

Промяна в броя
на наетите
2013/2018 г.

679 356

751 111

100,0

10,6

1 691

1 873

0,2

10,8
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Добивна промишленост

550

539

0,1

-2,0

Преработваща промишленост

59 010

62 488

8,3

5,9

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

7 856

8 674

1,2

10,4

Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

8 226

8 981

1,2

9,2

Строителство

41 143

44 195

5,9

7,4

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

138 579

148 960

19,8

7,5

Транспорт, складиране и пощи

46 904

50 472

6,7

7,6

Хотелиерство и ресторантьорство

30 746

32 137

4,3

4,5

Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; далекосъобщения

58 011

79 050

10,5

36,3

в т.ч. Информационни технологии и услуги

30 007

52 309

7,0

74,3

Финансови и застрахователни дейности

38 819

41 453

5,5

6,8

Операции с недвижими имоти

10 202

11 458

1,5

12,3

Професионални дейности и научни
изследвания

45 448

53 564

7,1

17,9

Административни и спомагателни дейности

56 855

66 382

8,8

16,8

Държавно управление

38 432

38 053

5,1

-1,0

Образование

35 291

37 525

5,0

6,3

Хуманно здравеопазване и социална работа

34 629

35 515

4,7

2,6

Култура, спорт и развлечения

11 125

13 234

1,8

19,0

Други дейности, некласифицирани другаде

15 106

16 044

2,1

6,2

Източник: НСИ
Разпределението на наетите в София следва най-общо структурата на произведената
продукция. Изключението тук е ИКТ секторът, който формира 14% от продукцията, но
едва 11% от заетостта, което отразява високата добавена стойност на наетите в
него. Търговията има най-големия дял в наетите (19,8%), следвана от ИКТ сектора
(10,5%) и преработващата промишленост (8,3%). През разглеждания период
информационно-комуникационните технологии бележат най-големия ръст на
заетостта – 36,3%, а чувствително се повишава и броят на заетите в аутсорсинга по 18% и 17% при професионалните и административните дейности. Чувствителен
ръст има и в културата и спорта – 19%, но в сектора са наети едва 13,2 хиляди души.
Относително голям брой – 44 хиляди души – са заети и в строителството, като бумът
на новите проекти през последните няколко години тласка нагоре заетостта в отрасла.
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Таблица 17. Наети лица в област София (столица) по размер на предприятието, 2013-2018
г.
Размер на фирмата
(брой наети)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Изменение
между 2013
и 2018 г.
(%)

Общо

576 460

592 299

603 007

618 655

634 218

644 805

11,9

0-9

106 795

108 122

108 546

111 340

112 838

113 502

6,3

10 - 49

128 170

129 273

132 133

134 322

140 667

139 945

9,2

50 - 249

122 734

127 782

130 479

132 918

135 064

141 561

15,3

250 +

218 761

227 122

231 849

240 075

245 649

249 797

14,2

Източник: НСИ
Въпреки, че общият брой на големите предприятия в столицата е относително малък
(293 към 2018 г.), те създават най-голямата част от заетостта – 250 хиляди наети през
2018 година. При малките и средните предприятия броят на наетите е относително
сходен - по около 140 хиляди наети, а най-малък общ брой наети са в микрофирмите с до 9
наети – 114 хиляди души. Същевременно най-голям е ръстът в броя на наетите в
средните (15,3% между 2013 и 2018 г.) и големите (14,2%), докато в микропредприятията
той е доста по-скромен (6,3%). Това е до голяма степен очаквано – често в периодите на
икономически възход големите и установени фирми успяват по-бързо да разширяват
дейността си и съответно да добавят нови работници, и София не е изключение.
На ниво области София е с най-високите заплати в страната, а сред общините
отстъпва единствено на центровете на енергетиката и добивната промишленост.
През 2018 г. средната брутна месечна заплата в града достига почти 1 600 лева на фона
на под 1 100 лева в началото на разглеждания период. Общо ръстът в периода между 2013
и 2018 г. е 48%.
Таблица 18. Равнища и динамика на средната брутна месечна заплата в Столична община,
2013-2018 г.

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство

услуги,

Средна брутна
месечна заплата
2013 г.

Средна брутна
месечна заплата
2018 г.

Ръст на
заплатите 20132018 г., %

1 071

1 586

48,1

621

1 016

63,6

1 139

1 483

30,2

901

1 368

51,7

1 409

1 727

22,6

954

1 327

39,1

787

1 116

41,9
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Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство

975

1 478

51,6

1 010

1 411

39,7

541

755

39,6

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

2 048

3 004

46,6

в т.ч. Информационни технологии и услуги

2 445

3 529

44,3

Финансови и застрахователни дейности

1 712

2 183

27,5

Операции с недвижими имоти

1 002

1 346

34,3

Професионални дейности и научни изследвания

1 336

2 002

49,9

630

1 087

72,4

1 202

1 632

35,7

Образование

907

1 238

36,5

Хуманно здравеопазване и социална работа

993

1 474

48,3

Култура, спорт и развлечения

771

1 121

45,4

Други дейности, некласифицирани другаде

668

911

36,4

Административни и спомагателни дейности
Държавно управление

Източник: НСИ
Разликите в заплатите между отделните икономически дейности обаче са значителни.
Най-ниска заплата през 2018 г. е отчетена в хотелиерството и ресторантьорството –
755 лева брутно месечно – като само тук и в групата на некласифицираните дейности
средната заплата е под 1 000 лева. Трябва да се има предвид и спецификата на
заплащането и все още високият дял на недекларирана заетост в бранша. В горния край
на скалата е ИКТ секторът, който единствен постига средна месечна заплата от над 3
000 лева. Почти всички останали икономически дейности се разполагат в диапазона 1
200-2 000 лева средна заплата. Най-бързият ръст в разглеждания период – 72% - е при
административните дейности, а с по над 50% са нараснали и заплатите в
преработващата промишленост, търговията и информационно-комуникационните
технологии.

8. Развитие на туризма
Периодът на бурен икономически възход през втората половина на десетилетието се
отразява пряко и на туризма в столицата. Според данните на НСИ за 2019 г. общият брой
на посетителите на София е 1,16 милиона души, а реализираните нощувки са малко под 2
милиона. Интересът към столицата е по-скоро от чужденци, които достигат 786 хиляди
души, в сравнение с 375 хиляди българи. В сходно съотношение е и броят на нощувките 1,42 милиона от чужденци и 582 хиляди от българи. Трябва да се отбележи обаче, че в
сравнение с други общини, особено тези, където се развива най-вече морски и планински
туризъм, столицата се приближава доста по-близо до баланс между чужденци и българи.
Причина за това е и обстоятелството, че тази статистика не различава отделните
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посещения според причината, а в София е много по-голям делът на бизнес пътуванията в
сравнение с туристическите общини. На същия извод навежда и малкият брой нощувки
на човек – докато туристите обикновено прекарват 5-7 дни на едно и също място, то
деловите пътувания рядко отнемат повече от 2-3 нощувки. В периода между 2014 и 2019
г. има значителен ръст в броя посетители на столицата – в рамките на петте години
увеличението е с 20%. Изменението обаче е различно при българите и чужденците –
докато броят на посещенията от чужденци е нараснал с 34%, то посещенията на
българи намаляват с 2% за същия период. Ръстът е относително равномерно
разпределен между отделните месеци, като е малко по-висок през лятото, отколкото
през зимата.
Необходимо е обаче още едно важно уточнение. На този етап официалната статистика
подценява реалния обем туристически посещения, тъй като потребителите на онлайн
платформи (Airbnb и подобни) се намират в своеобразна „сива зона“, като до началото на
2020 г. липсваше правна рамка на дейността им. Оттам за тях липсва и задължение за
регистрация на гостите в общините и съответно не попадат в статистиката. По
тази причина има всички основания да се твърди, че реалният обем на градския туризъм в
София е подценен, тъй като през последното десетилетие именно този тип онлайн
резервации са неговият основен двигател. При отсъствие на надеждни данни оценката
на действителния им брой на този етап е доста трудна.
При посещенията в София не се наблюдава особена сезонност – докато в
туристическите райони нощувките са съсредоточени най-вече в активните летен и
зимен сезон, то активността в столицата е относително постоянна, като във всички
месеци на 2019 г. броят на посетителите варира между 70 и 115 хиляди, в повечето от
тях – около 100 хиляди. По-ясно изразена сезонност има при посещенията на чуждите
граждани, като при тях се наблюдава чувствителен ръст през летните месеци - през
юни 2019 г. например те са били почти 81 хиляди при 42 хиляди през януари. Това
разграничение позволява с голяма увереност да направим разлика между българите и
чужденците, посещаващи столицата – повечето чужденци се отдават на градски
туризъм през лятото, докато повечето пътувания на българи са работни и не зависят
от месеца. Този извод се подкрепя допълнително и от по-дългия среден престой на
чужденците, особено през летните месеци.
Що се отнася до произхода на чужденците от ЕС, които посещават София, през 2019 г.
1/8 от тях, или 55 хиляди, са от Германия, почти толкова – 51 и 50 хиляди души –
съответно от Гърция и Обединеното кралство. Голям е и броят на италианците – 47
хиляди, и испанците – 34 хиляди. Интересно е обстоятелството, че при някои от
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националностите се наблюдава различна сезонност на посещенията. Докато при
повечето има осезаем пик през летните месеци, то при британците през 2019 г. той е
през октомври, а при гърците – през декември. Няма особена разлика в
продължителността на посещенията на европейците, като в повечето случаи се
отчитат средно по приблизително 2 нощувки на посетител. Изключение правят
литовците (средно 3 нощувки на посетител) и португалците (2,6 нощувки). Извън ЕС,
най-много посетители столицата привлича от Израел – 57 хиляди през 2019 г., както и
от САЩ (40 хиляди) и Турция (38 хиляди). Особена сезонност в тази група се наблюдава при
израелците, които по-често посещават София през зимните месеци. Структурата на
туризма в столицата през последните години и особено малкият брой нощувки на
посещение до голяма степен се обуславят от експанзията на нискотарифните полети,
която позволява все по-добрата свързаност на София със Западна Европа. Динамиката в
броя посещения на чужденците се различава значително между различните страни – найчувствителен през последните пет години е ръстът в броя посещения от Испания
(119%) и Израел (115%), а при останалите водещи държави той варира между 20 и 30%.
Таблица 19. Топ 10 страни според броя посещения в Столична община, 2019 г.
Страна

Брой посещения

Брой нощувки

Средно нощувки на
посетител

Изменение в броя
посещения 20142019 г., %

Общо

785 887

1 416 592

1,80

34,2

1

Израел

57 347

128 261

2,24

114,6

2

Германия

55 259

93 485

1,69

19,3

3

Гърция

51 691

88 808

1,72

22,1

4

Обединено кралство

50 033

92 544

1,85

30,7

5

Италия

47 566

93 027

1,96

28,3

6

САЩ

39 540

68 500

1,73

30,6

7

Турция

37 585

51 596

1,37

48,4

8

Испания

34 163

62 076

1,82

119,2

9

Франция

31 059

55 711

1,79

23,6

10

Румъния

27 945

43 825

1,57

16,3
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тризвездните (26%) и петзвездните (18%). Значителни разлики обаче има в
предпочитанията на българите и на чужденците. При българите най-популярни са
тризвездните (33%) и четиризвездните (27%) места за настаняване, но и тези с една
звезда имат дял от 23%. За сметка на това, чужденците предпочитат четиризвездни
места за настаняване (44%), а между тризвездните и петзвездните има баланс – по 23%.
Това до голяма степен обуславя и разпределението между отделните класове – 92% от
посетителите на петзвездни хотели са чужденци, както и 78% от тези на
четиризвездните и 61% от тези на тризвездните. Ръстът на движения от евтините
полети градски туризъм обаче постепенно променя предпочитанията – въпреки че във
всички групи се наблюдава увеличение, между 2013 и 2018 г. нощувките в местата за
настаняване с три звезди са нараснали със 110%, докато в петзвездните ръстът е с
28%, а при двузвездните – едва 9%.
Що се отнася до различните видове места за настаняване, най-голям дял през 2018 г. са
имали хотелите – 82% от всички нощувки са били в хотелите, като при чужденците
този дял скача до 88%. Сред българите относително популярни са и семейните хотели
(9,5% от нощувките) и хостелите (5,4%), а и сред българите, и сред чужденците
апартаментите за гости имат дял от по 3%, доколкото, разбира се, статистиката до
2019 г. успява да обхване този пазарен сегмент. Структурата на тези предпочитания е
относително стабилна през последните няколко години, като делът на хотелите леко
спада за сметка на апартаментите и стаите за гости.

Източник: НСИ

Според данните на НСИ през 2019 г. местата за настаняване, които попадат в
статистиката, са били 125 с приблизително 12,5 хиляди легла (с лека вариация в
зависимост от месеца). Същевременно според данни от AirDNA имотите, листвани в
AirBnb за краткосрочен наем в града, са 2,8 хиляди. Дори и всеки от тях да има само по 3
легла – а много имат повече – това означава, че само една от популярните онлайн
платформи добавя още 50% към общия капацитет на местата за настаняване. От същия
източник имаме и приблизителна представа за това доколко този капацитет е запълнен
– между 40% през зимните и 70% през летните месеци, което от своя страна означава,
че във всеки един момент туристите в столицата, които са отседнали в наето през
онлайн платформа жилище са приблизително 5 хиляди души.

Данните на ОП „Туризъм“ за 2018 г. позволяват и сегментирането на предпочитанията на
посетителите на София според различните категории места за настаняване. Видимо
най-предпочитани от посетителите на столицата като цяло са места за настаняване,
категоризирани с 4 звезди, като те съставляват 39% от всички нощувки, следвани от

Икономическата криза, последвала епидемията от коронавирус в началото на 2020 г. и
нейните последствия върху туристическия сектор трябва неизменно да се имат
предвид при прогнозирането на бъдещата динамика в него 69. В пика на ограничителните
мерки трафикът на летище „София“ практически спира, като през април потокът

69

Виж седмични данни за туризма в София на страницата на Innovative Sofiq
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пътници намалява с 94% спрямо същия месец предишната година, а през май – с 88%.
Месечните данни от дейността на местата за настаняване на НСИ сочат сходни
спадове, като дори през юни, когато пътническият поток вече започва да се
възстановява, броят нощували лица в столицата намалява с 80% спрямо предишната
година, а този само на чужденците - с 88%.
В тази връзка, много е вероятно в близко бъдеще туристическите потоци да останат
свити, от една страна в следствие на повишената несигурност и нежелание на много
потенциални туристи да пътуват зад граница, от друга - заради влошените
икономически условия в много от страните, от които идват туристи в столицата,
особено Испания и Италия. От значение е и прехвърлянето на значителна част от
деловото общуване онлайн, което намалява нуждата от свръхкратки бизнес пътувания.
Това е и най-голямото предизвикателство пред възстановяването на туристическия
бранш на София през следващите няколко години.
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данните – 2014 г. с драстично повишаване на качеството и 2018 г. със значително
разширяване на извадката на самото изследване на доходите и условията на живот.
Таблица 20. Основни показатели за бедност в област София (столица) и България, 20092019 г.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Средногодишен доход на

София

4 951

4 795

5 438

6 403

7 441

6 890

7 061

7 349

7 603

7 603

8 224

лице от

България

3 693

3 648

3 782

4 327

4 814

4 813

4 953

5 167

5 586

5 586

6 013

Дял на населението,

София

25,8

28,2

29,1

32,4

30,3

20,6

20,9

19,2

20

12,2

10,8

живеещо с материални

България

41,9

45,7

43,6

44,1

43

33,1

34,2

31,9

30

20,9

19,9

Дял на населението,

София

6,9

6

6,6

7,3

5,7

7,3

7,4

8,0

9,9

8,8

10

живеещо под линията на

България

21,8

20,7

22,2

21,2

20,9

21,8

22

22,9

23,4

22

22,6

23,5

22,7

21,6

21,9

23,1

домакинството, лв.

лишения (%)

бедност за страната
(%)
Дял на населението,

София

живеещо под линията на
бедност за областта
(%)

9. Доходи и условия на живот
Тъй като София е общината с най-гъсто концентрирана икономическа активност в
страната, съчетана с много ниска безработица, висока заетост и високообразована
работна сила, тя е и с най-добрите показатели за бедност и социално включване в
страната. Към 2019 г. в материални лишения (според определението на EU-SILC линията
на бедност на национално и областно равнище е равна на 60% от еквивалентния
разполагам доход на лице от домакинство съответно за страната като цяло и за
съответната област) е 11% от населението на столицата при 20% средно за страната.
Аналогично е разпределението на населението, което живее под линията на бедността
за страната – 10% в София спрямо 23% за България като цяло. При линията на
бедността за областта (която е значително по-висока от тази за страната - 14 832
лева на лице от домакинство годишно за 2019 г. за София спрямо 10 409 лева за страната)
делът на бедните е 23,1%, като през последните пет години показателят остава
относително стабилен. Преди социалните трансфери делът на бедните в столицата е
34%, а с добавянето на пенсиите – 24%, като и при двата показателя делът на бедните
жени е по-висок от този на бедните мъже. Взети заедно, броят на населението в риск от
бедност и социално изключване (т.нар. комбиниран индикатор) е 346 хиляди души или 26%
от населението.
В прегледа на динамиката обаче трябва да се има предвид, че в представения в
таблицата десетгодишен период има две значителни промени в метода на събиране на

Източник: НСИ, EU-SILC
През последните 10 години делът на населението на София, което живее в някаква форма
на материални лишения, намалява почти 3 пъти спрямо достигнатата през 2012 г.
върхова стойност след предишната икономическа криза; в страната като цяло този
спад е около 2 пъти. Динамиката в дела на бедните в столицата обаче е обратна –
докато в България като цяло той остава относително стабилен, то тенденцията в
София е към постепенен ръст. Това е отражение най-вече на различния темп в ръста и
структурата на доходите в столицата. Интересна е и динамиката на доходите –
докато през 2009 г. средният доход на лице от домакинство в общината е бил 134% от
средното за страната, то през 2019 г. това отношение е 136%, или почти без никаква
промяна. С други думи - не можем да говорим за „откъсване“ на доходите и стандарта на
живот в столицата, поне от средните за страната равнища. През целия разглеждан
период те остават по-високи, но отношението остава почти непроменено. Не такова
обаче е отношението между доходите на домакинствата в София и по-бедните райони
на страната, особено в Северозапада – докато през 2009 г. отношението между
столицата и най-бедната област Видин е 146%, то през 2019 г. „ножицата“ се отваря до
239%. Това от една страна подчертава бързия ръст на доходите в столицата, която,
заедно с няколко други водещи икономически центрове, тласка напред и средните за
страната стойности.
От гледна точка на неравенството в доходите столицата е чувствително пред
средните за страната стойности. S80/S20 индексът, който указва разликата между
двата края на доходната структура (най-горния и най-долния доходен квинтил), през
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2019 г. достига 9,4 – с други думи, доходите на най-богатите 20% в София са 9,4 пъти
по-високи от тези на най-бедните 20%, като спрямо 2009 г. тази разлика се е увеличила
почти двойно. Докато в периода преди 2017 г. в София според този показател има поголямо равенство в доходите, отколкото в страната като цяло, то след тази година
столицата чувствително задминава средните стойности. Това до голяма степен е
обяснимо от чувствително по-бързото икономическо развитие на столичния град,
което даде значителен тласък на доходите на по-горните доходни групи. Към сходен
извод насочва и изменението на коефициента на Джини, който описва отклонението на
доходите в цялото общество от състояние на идеално равенство. За период от 10
години стойността му в столицата се е увеличила с 14 пункта, от 31 до 45, което сочи
значително повишаване на неравенството в доходите в града.
Таблица 21. Основни показатели за неравенство в област София (столица), 2009-2019 г.
S80/S20 индекс

Коефициент
Джини

на

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

София

5

4,8

5

5,5

6,1

5,6

6,9

6,9

8,9

9

9,4

България

5,9

5,9

6,5

6,1

6,6

6,8

7,1

7,7

8,2

7,7

8,1

София

30,7

30,2

30,4

32,6

35,4

33

36,6

36,7

42,3

44,3

44,7

България

33,4

33,2

35

33,6

35,4

35,4

37

37,7

40,1

39,6

40,8

Източник: НСИ, EU-SILC

10. Пространствено развитие и връзка със
съседните територии
Анализът покрива както развитието на териториите в рамките на Столична община,
така и връзките със съседните територии. Представени са данни за развитието на 24те района в София, като са проследени наличните данни за икономическата активност
във всеки един район. Връзките на столицата със съседните територии стъпват на
анализ на агломерационния ареал на София и е фокусиран върху териториите, които са
най-непосредствено обвързани със столицата и предоставят индустриални терени в
покрайнините на София-град, в т.ч. Елин Пелин, Божурище и Костинброд.

10.1. Развитие на районите в София
Икономическата активност в Столична община е неравномерно разпределена в 24-те
района на столицата. За да анализираме профила и развитието на районите, следва да
направим някои методологически уточнения. На първо място са ползвани данните за
населението на столицата по райони за 2020 г., които са взети от Демографската
прогноза на Столична община за периода 2016-2050 година 70. На следващо място са
данните от Агенцията по заетостта (бюрата по труда) за броя на икономически
70

Софияплан, Териториално диференцирани демографски прогнози за Столична община до 2050 г.
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активните лица и коефициентът на безработица за 2019 година. Сравнението на
данните за населението и икономически активните лица позволява да откроим някои
различия в районите по отношение на работната сила.
Приходите на компаниите по райони и броят на наетите лица са за 2016 г. и са от
изготвените Икономически профили на районите в Столична община 71 на Визия за София.
Това към момента са последните налични данни за дейността на компаниите по райони.
Макар да са по-стари, те дават ясна представа за различията по райони по отношение на
стопанската активност на предприятията. Наличието на данни в динамика – в доклада
на Визия за София има данни за приходи и наети по райони за 2010 г. и 2016 г., както и
качественото знание за процесите от последните години, позволява да се направи
сравнително точна картина и изводи за профила и развитието на районите в Столична
община.
Важно е да се уточни и разликата между данните за икономически активните лица от
Агенцията по заетостта (АЗ) и броят на наетите от данните за предприятията.
Данните на АЗ дават оценка за броя на икономически активните лица по райони на база
техния адрес и съответното бюро по труда, а не на база месторабота. С други думи, ако
човек живее в Люлин, но работи в Младост, АЗ ще го отчете като икономически активен
в Люлин. От друга страна, данните за наетите от компаниите дават информация по
месторабота. В горния пример същият човек ще бъде отчетен като нает в Младост.
Сравнението между тези данни на ниво райони позволява да се види профилът на
районите – ясно се очертават тези, които са по-скоро с жилищни функции и тези, които
концентрират работни места, както и да се коментира движението на работната сила в
рамките на Столична община.
Районите Люлин и Младост са отчетливо най-големите, като в тях общо са
концентрирани 18% от икономически активните лица в София към края на 2019 година.
Стопанската активност на предприятията обаче чувствително се отличава по райони,
като в някои части на столицата се наблюдава концентрация на предприятия и стабилен
ръст на приходите. Бурното развитие на услугите през последните години и появата на
големи бизнес и офис пространства на определени места в столицата предопределят и
изпреварващото развитие на някои райони.
Над 50% от приходите на компаниите в Столична община по данни от 2016 г. се
концентрират в районите Младост, Лозенец, Триадица, Възраждане, Средец и Витоша.
Район Младост дърпа отчетливо напред – над 13% от приходите на компаниите в
столицата, като бележи солиден ръст през последните 10 години, подкрепен от
71
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концентрацията на офис площи (клас А) и притока на чуждестранни инвестиции. Район
Люлин, макар и с най-голямо население и съответно икономически активни лица, има поскоро жилищни функции, като концентрира под 3% от приходите на компаниите в
столицата.
Таблица 22. Основни икономически показатели на районите в Столична община
Население

Икономически

Коеф. на

Приходи на

Наети лица

(2020 г.)

активни лица

безработица

компаниите

(2016 г.)

(АЗ, 2019 г.)

(АЗ, 2019 г.)

(2016 г.)

Средец

30 498

13 676

1,6

7 972

41 428

Красно село

85 903

43 540

1,8

6 050

41 330

Възраждане

38 752

19 622

2,3

8 266

34 705

Оборище

31 082

14 881

1,8

6 323

28 981

Сердика

46 992

23 275

2,2

4 227

31 130

Подуяне

77 612

41 272

2,0

3 418

20 142

Слатина

68 976

35 074

1,5

4 800

28 798

Изгрев

31 473

15 836

1,6

6 398

30 064

Лозенец

54 693

26 862

1,8

8 621

51 467

Триадица

67 280

32 801

2,1

8 453

41 302

Красна Поляна

58 798

27 513

2,4

947

7 798

Илинден

34 355

17 579

1,5

2 036

13 989

Надежда

71 372

35 852

1,8

2 636

21 803

Искър

64 819

35 401

1,5

6 778

30 445

Младост

109 570

57 716

1,7

14 576

78 290

Студентски

104 240

26 922

1,2

2 011

17 781

Витоша

66 220

33 037

1,9

7 359

38 176

Овча купел

59 189

31 378

1,7

1 869

11 937

115 673

61 809

1,9

2 608

19 869

Връбница

48 619

26 289

1,9

828

4 747

Нови Искър

29 427

13 760

1,6

102

828

Кремиковци

23 819

11 180

1,8

1 414

6 247

Панчарево

28 556

14 199

1,4

1 778

4 204

Банкя

12 494

6 001

1,2

38

260

ОБЩО

1 360 412

665 475

109 508

605 721

Люлин

Източник: АЗ, НСИ
Районите, които имат по-скоро жилищни функции, тоест броят на икономически
активните лица чувствително превишава наличните работни места в компаниите в
съответния район, са повечето от северозападните райони, както и някои периферни
райони, които са отдалечени от централните градски части. Люлин, Овча купел, Красна
Поляна, Илинден и Надежда са сред северозападните райони, които имат по-скоро
жилищни функции и са нетен донор на работна сила за районите, които концентрират
72
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повече предприятия. Подуяне и Слатина на изток също са в групата на по-скоро жилищни
райони, които са нетен донор на работна сила. По-периферните райони като Връбница,
Нови Искър, Кремиковци, Панчарево и Банкя е нормално също да бъдат в тази група.
Интересен е случаят с район Студентски, който е един от най-големите по население
райони в столицата, но с много ниска икономическа активност, поради концентрацията
на студенти, тоест учащи. Въпреки това район Студентски е също един от донорите
на работна сила в столицата.
Нормално е районите в центъра или в непосредствена близост до централните градски
части по-скоро да фокусират бизнес активност, тоест броят на работните места да е
по-голям от този на икономически активните лица. Такъв е примерът с районите Средец,
Възраждане, Оборище, Сердика, Изгрев, Лозенец и Триадица, които са нетен бенефициент
на работна сила от другите райони на столицата. Извън тези в непосредствена близост
до центъра, Младост и Витоша също концентрират компании и работни места и
привличат работна сила.
Именно Младост и Витоша са и сред най-бързо развиващите се райони в столицата, като
приходите на компаниите в двата района сумарно се удвояват в периода 2010-2016
година. Солиден растеж в същия период се наблюдава и в районите Триадица, Искър и
Изгрев. Икономическият подем в столицата е в по-голяма степен концентриран в
южните и особено в югоизточните райони. Това се подкрепя от развитието на
дигиталните услуги и концентрацията на офис пространства, в т.ч. появата на нови
модерни бизнес сгради в тези райони на София 72.
Важно е да се отбележи, че добрата транспортна свързаност в рамките на София на
практика води до сходни условия на пазара на труда за работната сила в отделните
райони. Нивата на безработица са ниски във всички райони, независимо от различния им
профил – било то райони с по-скоро жилищни функции или райони, които приютяват
голям брой компании. Инвестиции на компаниите в даден район – например подемът на
дигиталния сектор в Младост, отваря нови възможности пред работната сила в цяла
София. Концентрацията на икономическа активност в определени райони обаче е
изключително важна както от гледна точка на бъдещото развитие на районите, така и
по отношение на транспортните нужди в рамките на столицата.

10.2. Ареалът на София и връзка със съседните територии
Ключов за разбиране на процесите и взаимовръзките в София е анализът на полюсите и
осите на урбанистично развитие. Анализът застъпва описаните агломерационни

Виж данни за големи индустриални и офис площи в София на страницата на СОАПИ
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образувания в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен
регион, изготвена от Национален център за териториално развитие (НЦТР).
Агломерационно ядро е град–център сам по себе си или с пространствено приобщени към
него съседни населени места и други обекти в обща непрекъсната пространствена
система. Агломерационен ареал е активната част от територията на общината или на
групата общини, в която се осъществяват интензивни функционални връзки между
града-център и други населени места и обекти.
Агломерационни образувания (ядра и ареали) се формират при градове, които имат поне 50
хил. души население и са от типа „city“ съгласно новата пространствена концепция за
град, развита в съвместната методика на ОИСР и ЕК. В Югозападния район такива големи
градове, които формират агломерационни ядра и ареали (зони на функционално влияние) са
София, Перник и Благоевград. Ареалите на София и Перник на практика се допълват.
Ареалът на София обхваща Столична община (ядро) и 11 общини – Божурище, Горна
Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Своге, Сливница, както и
Перник и Радомир от съседната област Перник. Това са общини, които са в широката
периферия на София и работната им сила е директно обвързана със столичната
икономика. Критерият на НЦТР за агломерационните образувания е поне 15% от
работоспособното население на периферните общини чрез всекидневни пътувания да
осигурява своята трудова заетост в града-ядро 73.
В ареала на София се произвежда 40% от общата продукция в страната, като близо 4,6
млрд. лв. е произведената продукция в периферните общини на столицата. Над 90% от
продукцията и наетите в целия ареал са концентрирани в Столична община. Околните
общини са източник на работна сила за столицата, като над 25 хил. души от
периферните общини в ареала пътуват всекидневно към Столична община, за да
осигурят своята трудова заетост 74. Профилът на периферните общини е по-скоро
индустриален, като в повечето от тях преработващата промишленост носи над
половината от произведената продукция.
Най-голям приток на работна сила към столицата се наблюдава от общините Перник,
Своге, Елин Пелин, Костинброд и Божурище. Последните три са особено интересни, тъй
като в тях са разположени индустриални терени в непосредствена близост до Софияград и икономиките им са силно интегрирани с тази на столицата. Притокът на чужди

73
Алтернативен подход към анализа на ареала на София е предложен от изследването на Институт за пазарна икономика
„Икономическите центрове в България“ въз основа на всекидневната трудова миграция, гъстотата на заетостта и
произведената продукция. Според този подход с тесни икономически връзки със столицата са 17 общини от три области:
Мездра, Белово, Мирково, Ковачевци, Брезник, Годеч, Костенец, Радомир, Драгоман, Ихтиман, Перник, Горна Малина,
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капитали в периферията на София е ясно забележима, като общо преките чуждестранни
инвестиции с натрупване в общините Елин Пелин, Костинброд и Божурище достигат
близо 550 млн. лв. през 2018 г., насочени основно към промишлеността, търговията и
логистиката. Средната работна заплата в тези общини също нараства бързо и е
чувствително по-висока от средните нива за страната.
Таблица 23. Основни показатели на общините в ареала на София
Население
(2019 г.)

Елин Пелин
Горна Малина
Ихтиман

Наети лица
(2018 г.)

Коеф. на
безработица
(АЗ, 2019 г.)

Средна
брутна
месечна
заплата, лв.
(2018 г.)

Произведена
продукция,
хил. лв.
(2018 г.)

Дял на
преработващат
а промишленост
(%, 2018 г.)

21 882

9 298

3,7

1 259

837 229

49%

6 308

674

4,6

827

25 111

51%

16 732

2 684

9,8

890

156 379

57%

Костенец

11 055

2 043

6,3

712

59 420

51%

Костинброд

16 601

6 049

4,3

1 291

754 860

76%

Божурище

8 497

2 918

1,9

1 313

511 662

61%

Сливница

8 788

1 340

3,1

864

64 299

22%

Драгоман

4 618

1 189

3,5

872

48 034

34%

Своге

18 982

2 643

6,1

879

97 922

51%

Перник

87 629

22 069

3,2

866

1 845 481

64%

Радомир

17 897

3 644

5,5

909

198 486

69%

Източник: АЗ, НСИ
Най-силно обвързани със столичната икономика са общините Костинброд, Божурище и
Елин Пелин, което е ясно видимо от данните за заплатите. И в трите общини средната
брутна месечна заплата е в рамките на 1 200-1 300 лв., което е с поне 40% над заплатите
в останалите общини от ареала, но все още с около 20% под средната заплата в
столицата. Индустриалният профил на тези общини подсказва, че интеграцията със
столичната икономика е именно по линия на промишлените предприятия, разположени в
непосредствена близост до София-град. Общо произведената продукция в
промишлените предприятия в Елин Пелин, Костинброд и Божурище достига над 2,1 млрд.
лева. Средната заплата в промишлените предприятия в трите общини е напълно
съпоставима със средната заплата в промишлеността в столицата.
От трите общини най-бързо се развива Божурище, като в периода между 2013 и 2018 г.
произведената продукция нараства повече от пет пъти, в т.ч. заради развитието на
Сливница, Костинброд, Елин Пелин, Своге и Божурище. По-широкият обхват на ареала в доклада на ИПИ е вследствие на пониския праг за всекидневната трудова миграция спрямо доклада на НЦТР.
74
Актуални данни за всекидневната трудова миграция ще бъдат налични след преброяването на населението през 2021 г.
Наличните към момента официални данни са стари (2011 г.) и съответно трябва да се разглеждат с повишено внимание.
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индустриалната зона в общината. Благодарение на по-скоро индустриалния профил на
трите общини, в нито една от тях няма регистрирани над 1 000 фирми, но трябва да се
има предвид и че много от предприятията, които работят на територията им са
регистрирани в самата столица.
През 2018 г. броят на наетите лица в Елин Пелин е 9,3 хиляди души, в Костинброд – 6
хиляди, а в Божурище – 2,9 хиляди. Средните заплати и в трите общини са между 15 и 16
хиляди лева годишно като най-висока стойност се достига в Божурище. Високи заплати
в Божурище се предлагат в производството на основни метали и метални изделия (27
хиляди лева годишно), както и в производството на електрически съоръжения (25 хиляди
лева годишно). Относително високи възнаграждения – 29 хиляди лева годишно – се
отчитат и в производството на дървен материал, хартия и картон в Елин Пелин.
За икономиката на Костинброд от особено голямо значение е хранително-вкусовата
промишленост, като произведената продукция на отрасъла през 2018 г. възлиза на 445
милиона лева от общо 775 милиона в общината като цяло, а важна роля играе и
транспортът с 61 милиона лева произведена продукция. Икономиката на Божурище –
отчасти понеже значителна част от трудоспособните в общината работят пряко в
столицата – е значително по-малка с общ обем на произведената продукция от 512
милиона лева. Елин Пелин е с общо произведена продукция от 837 милиона лева, 292
милиона от тях – в търговията. От индустриалното производство най-важна роля
имат производството на електрически съоръжения и изделията от каучук и пластмаса.
Най-много чуждестранни инвестиции привлича Елин Пелин – 330 милиона евро с
натрупване към края на 2018 г. в следствие на важната роля на веригите за модерна
търговия за икономиката на общината. Костинброд от своя страна е успял да привлече
124 милиона евро чуждестранни инвестиции, а Божурище – 93 милиона. Елин Пелин води и
при разходите за дълготрайни активи, като само през 2018 г. те са били 187 милиона лева
на фона на 75 милиона лева в Костинброд и 70 милиона лева в Божурище.
За бъдещото развитие на агломерацията на София е от важно значение активната
работа в посока сдружаването на групата общини в агломерационен ареал за общи
действия в сферата на социално-икономическото развитие, привличането на
инвестиции, опазването на околната среда, транспортната политика, туристическата
политика и в сферата на пространственото развитие.
Възможностите за стратегически инвестиции в покрайнините на София са видими,
поради наличието на свободни индустриални терени, добрата свързаност с град София и

лист 313 от 1286

съответно достъпа до високо квалифицирана работна сила. Широката зона около
столицата е сред най-подходящите територии в страната за знакова и голяма по мащаб
инвестиция в производство, което е интензивно на знание и носи много висока добавена
стойност.

11. Изводи от анализа на икономиката и пазара на
труда
● София концентрира голяма част от икономическата активност в страната – 40%
от брутния вътрешен продукт на страната се произвежда в София;
● Най-голяма концентрация се наблюдава в сектора на услугите и особено в
дигиталната сфера и рекламата – над 80% от продукцията в информационните
технологии и услуги и рекламата се генерират в столицата;
● Постоянният приток на млади и активни хора е в основата на динамиката на
столичната икономика, а номиналният ръст на икономиката на София е силно
подкрепен от ръста на населението и работната ръка;
● Работната ръка в София е високо квалифицирана – над 50% от работната сила (2564 г.) е с висше образование;
● Във всички икономически сектори в София се наблюдава положителна тенденция в
периода 2016-2018 година. Предварителните данни показват ръст и през 2019
година;
● Услугите отчетливо доминират икономиката на София, като носят 89% от
брутната добавена стойност на столичната икономика;
● София е силно обвързана със съседните общини, като има много широк ареал –
голяма част от работната ръка на съседните общини работи в столицата;
● Динамиката в IT сектора и аутсорсинга е ключова през последните години – и в
двата сектора се наблюдава сериозен ръст на продукцията и работните места;
● Добавената стойност и заплатите в дигиталните сектори изпреварват
чувствително тези в традиционните сектори в столицата;
● Някои райони на Столична община се развиват особено бързо, което е водено от
инвестициите в офис площи и развитието на дигиталния сектор.
● Видим е потенциалът за развитие на индустрията, в т.ч. привличане на
стратегически инвеститори на световно ниво, в широката периферия на
Столична община.

12. SWOT анализ на икономиката и пазара на труда
Силни страни
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● Най-големият икономически център в България
● Структура на икономиката, доминирана от услуги с висока добавена стойност, в
т.ч. финансови, дигитални и професионални
● Концентрация на централни офиси и висш мениджмънт на големи корпорации,
опериращи в цялата страна
● Високо квалифицирана работна ръка и постоянен приток на млади и активни хора
● Високи доходи и стабилен ръст на заплатите
● Висока инвестиционна активност и сериозно натрупване на чуждестранни
капитали
● Технологичен и научен хъб – ръст на разходите за научна и развойна дейност в
дигиталния сектор
● Концентрация на дигитални и креативни компании
● Развита екосистема за подкрепа на стартиращи и иновативни бизнеси
● Дългосрочен положителен тренд в туризма и ръст на посещенията от чужденци
● Динамични райони, които привличат инвестиции и в които се развиват успешно
бизнес и офис пространства с висок клас
● Налични индустриални терени и развитие на промишлеността в периферните
общини
● Широк ареал/зона на функционално влияние на ядрото град София – обхваща поне 11
съседни общини
Слаби страни
● Липса на достатъчно високо технологични производства, които да се конкурират с
развитието на услугите в дигиталната сфера
● Липса на ясен профил, в т.ч. брандиране, който да отличава столицата от други
водещи региони в Европа
● Повишаване на разходите за правене на бизнес, в т.ч. разходи за персонал, офис и
бизнес услуги
● Неравномерно развитие, в т.ч. на бизнес инфраструктурата, в отделните
територии на столицата
● Сериозен удар на пандемията върху определени сектори и силно ограничен приток
на туристи през 2020 г.
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● По-сериозно обвързване на висшите учебни заведения с индустрията и високотехнологичните компании
● Подобряване на свързаността и допълнително отваряне на столицата към света,
в т.ч. инвестиции в летище „София”, развитие на туризма и ръст на посещенията
от чужденци
● По-голяма тежест на София на корпоративната карта в региона – намиране и
комуникиране на конкурентните предимства пред другите столици
● Развитие на промотирането на София като инвестиционна дестинация, в т.ч.
добра координация със съседните територии
Заплахи
● Засилваща се конкуренция от други икономически и образователни центрове в
Централна и Източна Европа, в т.ч. Западните Балкани
● Ограничен приток на чужди капитали и високо технологични компании в дигиталния
●
●
●
●

сектор и отлив на чужди компании към съседни пазари
Недобра координация със съседни общини за привличане на стратегически
инвеститори
Намаляващ темп на ръст на населението, което да ограничи потенциала пред
икономическия растеж в столицата
Продължителен период на пандемия и ограничителни мерки, което да удари силно по
множество икономически дейности, в т.ч. дигиталния сектор
Влошаване на достъпа до услуги и качеството на живот в резултат на бурно
икономическо развитие и „претоварване” на определени райони

Възможности
● Привличане на стратегически инвеститори, които са глобален лидер на своя пазар
● Продължителен ръст в дигиталния сектор и привличане на чужди капитали в
сектора на информационните технологии и услуги
● Разрастване и обособяване на нови бизнес и офис пространства с висок клас
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1. Стратегически преглед на НКПР и ИТСР
През 2019 година бе актуализирана Националната концепция за пространствено
развитие (НКПР) 75. Това е стратегическият документ от най-високо ниво, който
дефинира националните политики за регионално и пространствено развитие. В него се
определят дългосрочните цели и приоритети на държавната политика, с които да бъде
намален дисбаланса в развитието. НКПР определя стратегията за развитие на
националната територия и обвързаността ѝ с териториите на съседните страни,
като се съобразява с документите, определящи националните секторни и хоризонтални
политики. В нея са заложени урбанизационните оси на развитие, йерархичната
структура на населените места според тяхното значение и степента на урбанизация на
различните територии.
На второ ниво от системата на стратегическите документи за регионално и
пространствено развитие са Интегрираните териториални стратегии за развитие
(ИТСР) 76. Тяхната роля е да определят пространственото развитие на регионално ниво за
всеки един от шестте района за планиране (NUTS 2), съобразявайки се с НКПР и
регионалните секторни стратегии.

1.1.

Степен на урбанизация

Използвана е териториалната класификация на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия (ЕК) за степента на
урбанизация в страната, базирана на гъстотата на населението. Според
класификацията са определени три степени на урбанизация:
● Силно урбанизирани общини (централни) - големи градове, при които над 50% от
населението е концентрирано в населени места над 50 хил. души или градският
център на общините е с над 50 хил. души
● Средно урбанизирани общини (междинни) - средни градове, при които над 50% от
населението е в населени места между 5 и 50 хил. души или градският център на
общините е между 5 и 50 хил. души
● Слабо урбанизирани общини (периферни) - малки градове, при които над 50% от
населението живее в населени места под 5 хил. души
В Югозападния район за планиране (ЮЗР) силно урбанизирани са три общини с центрове София, Перник и Благоевград.
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https://www.mrrb.bg/bg/aktualizaciya-na-nacionalnata-koncepciya-za-prostranstveno-razvitie-za-perioda-2013-2025-g/

Фигура 1 Общини по степен на урбанизация
Източник: ИТСР на ЮЗР, НЦТР

1.2.

Йерархична система от градове

Населените места са категоризирани в йерархични нива според големината и влиянието
им. София е единственият град в страната, определен в най-високото първо ниво, с
европейско значение. На европейско ниво София се намира в последната четвърта
категория на метрополните ареали (Metropolitan European Growth Area - MEGA), според
оценки за население, икономика, конкурентоспособност, свързаност, знания. ИТСР цели
София да премине към трета категория. Сравнително слабото влияние на София на
европейско ниво е в контраст с доминиращата ѝ роля на национално и особено на
регионално ниво. В НКПР и ИТСР се залага на ограничаване на екстензивното развитие на
София и стимулиране на интензивното, но качествено развитие във всички сфери икономика, наука, образование, опазване на околната среда, инфраструктура.
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1.3.

Урбанизационни оси

Осите на урбанистично развитие представляват исторически обособили се оси на
развитие на населените места покрай главните транспортни направления. Осите
интегрират транспортните направления с обособените агломерационни ареали и
формират структурата на мрежата от основни населени места в страната. Описани са
два вида оси - главни оси с национално значение и второстепенни с регионално. Главните
оси са със структуриращо значение за националната територия и, продължавайки по
международните транспортни направления, се интегрират в мрежите от населени
места на съседните страни. Второстепенните оси са с предимно регионално значение.
През София преминават три главни оси. Първата е Драгоман – София – Пловдив –
Свиленград – Истанбул, която преминава през Софийското поле в посока северозападюгоизток. Урбанистичната структура на София е силно повлияна от тази ос и се
наблюдава линейно издължаване на града по посоките на оста. Втората национална ос е
Видин – Враца – София – Благоевград – Кулата – Солун. Третата е София – Плевен – Русе
и отклонението й София – Ловеч – Велико Търново – Шумен – Варна. Единствената
второстепенна ос преминаваща през столицата е София - Подбалкана - Бургас.
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1.4. Избран пространствен модел
При съставянето на НКПР през 2013 година е прието развитие, стремящо се към
урбанистичен модел на “умерен полицентризъм”. При актуализацията на НКПР се отчита
задълбочаване на социално-икономическите неравенства и продължаващо
моноцентрично развитие посредством засилващата се доминация на столицата. София
е единственият град от най-високото първо йерархично ниво от системата на
населените места, а всички други градове от второ ниво - Пловдив, Варна, Бургас, Русе,
Стара Загора и Плевен, взети заедно, са съизмерими със столицата. Това показва
изключително ясно моноцентричния урбанистичен модел, който е реалност в страната.
В НКПР се подчертава необходимостта от полицентрично развитие, но не за сметка на
столицата, а чрез подкрепена възможност на перифериите за използване на
собствените им ресурси и превръщането им в конкурентни места за инвестиции,
заетост, образование, живот.

Фигура 3 Урбанистичен модел Умерен полицентризъм
Източник: Актуализация НКПР 2019, НЦТР
Фигура 2 Урбанистични оси
Източник: Актуализация НКПР 2019, НЦТР

1.5.

Агломерационни образувания

В НКПР са дефинирани и отразени агломерационните образувания в страната, състоящи
се от две части - агломерационно ядро и агломерационен ареал. Агломерационното ядро
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представлява самостоятелен централен град или град, към който са присъединени
пространствено съседни населени места. Агломерационният ареал е територията на
общината или групата общини около ядрото, в която са налице интензивни функционални
връзки. За дефинирането на агломерационните образувания е ползвана общата методика
на ОИСР и ЕК, според която за територията на ЮЗР съществуват два ареала с центрове
София и Благоевград. Големината на ареалите показва и небалансираното селищно
развитие в самия ЮЗР - София е най-големият ареал в страната, а Благоевград – един от
най-малките. За определянето на самите ареали е използван критерий трудови
пътувания, като изискването е над 15% от трудоспособното население на съседната
община да извършва своята трудова дейност в агломерационното ядро. В НКПР е
посочена важната необходимост от агломерационна политика на ниво ареал, която да
координира общи действия на групата общини. Разпределянето на стимулите за
развитие и инвестиции по оперативните програми и от градските центрове към
ареалите би допринесло за синхронизирано и споделено развитие. Добра стъпка за
цялостно, взаимно и интегрирано развитие на ареала би било координирането на
предвижданията и целите на общите устройствени планове (ОУП) и плановете за
интегрирано градско развитие (ПИРО).

Фигура 4 Агломерационни образувания
Източник: Актуализация НКПР 2019, НСИ, НЦТР

2. Общ устройствен план
Настоящият Общ устройствен план (ОУП) 77 на Столична община (СО) е в сила от 2007 г. с
изменение от 2009 г. Той е основният документ, който определя пространствено
развитие на общината и нейното териториално устройство. В настоящия ОУП като
основна концепция на развитие е записано ограничаване на разрастването на
компактния град на София и интензивно увеличаване на урбанизираните територии в
околоградския район, но според графичната част на плана София също бива значително
разширена с нови устройствени зони за строителство. За компактния град се
подчертава необходимостта от преструктуриране и реконструкция, както и
регулиране на застрояването в южните територии, с което да не се допусне цялостно
прекъсване на зелените клинове. Предвижда се развитие на система от вторични
обслужващи центрове по продължението на петте основни входно-изходни артерии,
които да допълват и разтоварват от функции ЦГЧ. Териториите между града и
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северната дъга на околовръстното са посочени като бъдещ резерв за развитие на
компактния град, който в момента се съхранява основно като земеделски територии, а в
старопланинската яка се предвижда урбанизиране и активизиране на селищата. В ОУП е
посочено, че изключителният ръст на ново строителство през 2008 г. не е достатъчен
да покрие търсенето, породено от увеличаващото се население, и се препоръчва
мотивиране на инвестиции в околоградския район, с което да се облекчи миграционният
натиск към компактния град. Въпреки описаната концепция за развитие на северните
територии на общината и ограничаване на инвестициите в южните, 75% от
предвиденото в ОУП ново жилищно застрояване е в южната половина на Столична
община, а едва 25% в северната. За град София дисбалансът е още по-голям - 85% е в
южната, а 15% в северната, като за делител е използвана жп линията Белград - Истанбул.

Нова жилищна РЗП според ОУП
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Фигура 5 Площ на новата жилищна РЗП от ОУП в територията на общината
ОУП предлага и макропространствена структура, която разделя общината на 6
съставни единици - една централна и 5 по продълженията на петте основни входноизходни направления.
● Централна, включваща територията на ЦГЧ, заградена от бул.“Евлоги Георгиев”,
главния жп ареал, ул.”Скопие”, бул.”Константин Величков”, бул.”Димитър Несторов”,
бул.”България”.
● Северозападна, със структурираща ос бул. “Сливница”. Включва районите “Илинден”,
“Люлин”, “Връбница” и “Банкя”.
● Северна, със структурираща ос бул. “Рожен”. Включва район “Сердика” без частта
му, попадаща в ЦГЧ, както и районите “Надежда” и “Нови Искър”.
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● Североизточна, със структурираща ос бул. “Ботевградско шосе”. Включва район
“Подуяне”, частта от район “Слатина” северно от жп линията, както и район
“Кремиковци”.
● Югоизточна, със структурираща ос бул. “Цариградско шосе”. Включва части от
районите “Оборище” и “Средец”, попадащи извън ЦГЧ; частта от район “Слатина”
южно от жп линията; районите “Изгрев”, “Студентски”, “Младост”, “Искър” и
“Панчарево”, както и част от район “Витоша” между кв. Симеоново и с. Панчарево.
● Югозападна, със структурираща ос бул. “Цар Борис III”. Включва районите “Красно
село” и “Триадица” без частите им, попадащи в ЦГЧ, малка част от “Възраждане”
извън ЦГЧ, “Лозенец”, “Красна поляна”, “Овча купел” и “Витоша”.
Предложената макропространствена структура е максимално съобразена със
съществуващото административно деление на Столична община. Целта на това
структуриране е във всяка една от единиците да бъде постигнато балансирано
развитие на основните функции на града. В допълнение, всяка единица има собствени
локални специфики и приоритети, чрез които влияе на общоградско и надградско ниво и
подпомага интегрираното пространствено развитие на територията. Всяка единица
има главна структурираща ос, на която се развива вторичен градски център, което
позволява относителна самостоятелност на функциониране.
Относно жилищната система за главна цел е посочена “Създаване на условия за
изграждане на балансирана, качествена и устойчива жилищна система на София”, за
чието изпълнение се дефинират следните конкретни цели:
● Преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси
● Улесняване развитието на жилищните пазари
● Ревитализиране на социалния жилищен сектор
● Създаване на условия за изграждане на достъпни еднофамилни къщи;
● Запазване на обитаването в центъра и безконфликтното му интегриране с бизнес,
административни, културни и др. функции
● Създаване на активни контактни зони между обитаване и бизнес във всички части
на компактния град
● Ревитализиране на необлагодетелстваните квартали и реконструкция на
амортизираните
● Постигане на конкурентност, адаптивност и интегративност на периферните
жилищни територии
● Децентрализиране на обитаването за постигане на баланс в урбанизацията и
използване на резервите на териториите извън компактния град и близкия
околоградски район
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● Усвояване на привлекателни за обитаване територии, лишени досега от
инфраструктура и отдалечени от съвременни активности
● Териториална локализация на елементите на системата в съответствие с
основните устройствени цели на макропространственото преструктуриране и
развитие на града
ОУП дефинира устройствената политика за територията на общината, разделена на 4
зони.
● Централна градска част - предвижда се съхраняване на средата и обновяване на
сградите и инфраструктурата, както и реконструкция и обживяване на
публичните пространства и запазване на жилищната функция.
● Централни територии около ЦГЧ - обновяване на инфраструктурата без мащабна
устройствена намеса.
● Периферия - Оптимизиране на градската структура за балансиране на качеството
на градската среда и жилищните стандарти. Конкретизирани са четири
специфични устройствени намеси за периферията, които предлагат
преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси чрез запазване на
сегашните параметри на застрояване, ревитализиране на
необлагодетелстваните квартали, запазване на характера на застрояването, но и
леко завишаване на устройствените параметри на кварталите, които са били
някогашни села, и ограничаване на пазарния натиск към южните територии за
осигуряване на плавен преход към Витоша и осигуряване на основна
инфраструктура.
● Крайградски територии - следвайки концепцията за активизиране на
околоградския район, устройствената политика в тези територии е насочена към
развитие на инфраструктурата, с което да се подсигури качествена среда и
транспортна достъпност, и създаване на специфични правила и норми за
застрояване, които да гарантират проникване на зелени клинове, както и запазване
на характера на завареното застрояване в съществуващите селищни структури,
а за новите се допускат зони с по-интензивно, включително и сключено
застрояване.
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система. Урбанизирането на нови земи също поставя допълнително натоварване върху
местните екосистеми. Препоръчаната в ОУП устройствена концепция за стимулиране
на развитието на зони с еднофамилни къщи би довела до необходимостта от
изключително гъста инфраструктура, която обслужва малко на брой хора, правейки я
скъпа както за реализация, така и за поддръжка, следователно и неефективна от гледна
точка на нейната използваемост и вложените в нея ресурси. Това поставя и въпроса за
преосмисляне на задълженията на общината и инвеститорите относно финансирането
на изграждането и поддръжката на техническата и социална инфраструктура не само в
далекоперспективните зони. Ниската гъстота на население и далечните разстояния от
обслужващите центрове биха били пречка пред развитието на системите на масов
градски и велосипеден транспорт, което би увеличило автомобилния трафик и степента
на моторизация в общината, допринасяйки за влошаването на качеството на
атмосферния въздух и задръстванията. Планираната улична мрежа е с параметри за
градски магистрали и кръстовища на две нива, с което се стимулира автомобилното
придвижване и се създават бариери в града. Такива транспортни системи са доказани
като вредни и неподходящи за вътрешноградски територии и се избягват в градското
планиране от всички градове, които водят успешни транспортни политики.
В крайградските зони ОУП дефинира далекоперспективни територии, които целят да
отговорят на евентуално нарастващо бъдещо натоварване и търсене на все повече
жилища и извън компактния град. Площта на предвидените далекоперспективни
устройствени зони за нискоетажно и вилно застрояване е разпределена по следния начин:
● Далекоперспективни жилищни зони с преобладаващо малкоетажно застрояване
(Жмд) – 483,78 ха
● Далекоперспективни жилищни зони с малкоетажно застрояване в природна среда
(Жм1д) – 228,24 ха
● Далекоперспективни жилищни зони с малкоетажно застрояване с допълнителни,
специфични изисквания (Жм2д) – 125,74 ха
● Далекоперспективни жилищни зони с малкоетажно застрояване с ограничителни
параметри (Жм3д) – 720,91 ха
● Далекоперспективни вилни зони (Жвд) – 493,17 ха

В настоящия ОУП ясно се мотивира градското разстилане (urban spraw) чрез аргументи
за облекчаване на столицата и преразпределяне на търсенето от компактния град към
крайградските територии, но не се анализират и предвиждат последствията от
заложеното развитие. През последните десетилетия редица примери от целия свят
показват, че градското разстилане не води до облекчаване на компактния град, а точно
обратното - до влошаване на най-различни аспекти на функционирането на селищната
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между тях е предвидена за нискоетажно жилищно строителство. Други по-големи зони
са предвидени около селата Кътина, Подгумер и Локорско в подножието на Стара планина,
както и около северната дъга на околовръстното шосе, но предимно със СМФ зони. Найголямата предвидена зона се намира на територията на бившия металургичен комбинат
Кремиковци. Зоната е СМФ с идеята в бъдещ момент изоставената индустриална
територия да се развие като многофункционален сателит на София, съчетаващ не само
трудови, но и жилищни и обслужващи функции.
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3. Анализ на разрешенията за строеж
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Фигура 6 Площ на устройствени зони
Общата площ на зоните за нискоетажното жилищно строителство са 1558,67 ха, а за
вилно - 493,17 ха. Териториално далекоперспективните зони са предвидени основно в
Старопланинската яка в северната част на общината, което е в синхрон с основната
концепция на ОУП за градско разстилане и урбанизиране на крайградските територии.
От изведения баланс на територията се вижда, че в опорния план от 2001 г., който
отразява съществуващото към момента положение, жилищните територии в Столична
община са 13 955 ха, според ОУП са 15 857 ха или е предвидено увеличение от над 10%.
Включвайки далекоперспективните зони за жилищно строителство, жилищните
територии нарастват до 17 906 ха. Или общо увеличение от над 25%. Териториите за
обществено обслужване според опорния план са 1860 ха, а според ОУП за общественото
обслужване са определени 2609 ха и други 23 ха от далекоперспективните зони. Според
опорния план 1220 ха са многофункционални зони, а ОУП ги увеличава драстично до 4921 ха.
Смесени многофункционални далекоперспективни зони са 2689 ха или общо 7610 ха,
включвайки и близкоперспективните 4921 ха, представляващо увеличение от над 6 пъти.
Предвидените урбанизирани територии са основно за сметка на земеделските
територии, които намаляват с повече от 10 000 ха.
Единствените далекоперспективни зони в рамките на строителната граница на София
са в кв. Филиповци, Западен парк – малка Коньовица, около кв. Бенковски и в бизнес зоната
между кв. Враждебна и Левски Г. Извън София, далекоперспективните са сравнително
равномерно разположени около населените места, но се наблюдават някои съсредоточия
и по-големи по площ зони. Такива са зоните около селата Бистрица, Кокаляне, Железница и
Лозен в югоизточната част. На запад, най-големите предвидени далекоперспективни
зони са в местностите между кв. Суходол и с. Мало Бучино. Почти цялата територия

Инвестиционният интерес следва предвижданията на ОУП и градът се разраства, като
усвоява нови терени. Тези нови терени са основно част от южните, гранични територии
на компактния град или извън строителните граници на София, което се вижда от
регистъра на разрешенията за строеж.

Разрешения за строеж на жилищни сгради по райони
от 2010 до октомври 2020
0
ВИТОША
ПАНЧАРЕВО
ЛОЗЕНЕЦ
НОВИ ИСКЪР
БАНКЯ
ОВЧА КУПЕЛ
ПОДУЯНЕ
ТРИАДИЦА
НАДЕЖДА
ВРЪБНИЦА
СТУДЕНТСКИ
СЕРДИКА
КРЕМИКОВЦИ
МЛАДОСТ
СЛАТИНА
КРАСНО СЕЛО
ЛЮЛИН
ОБОРИЩЕ
ВЪЗРАЖДАНЕ
ИЗГРЕВ
ИСКЪР
СРЕДЕЦ
КРАСНА ПОЛЯНА
ИЛИНДЕН

100

200

300

400

500

600

700

800

684
409
274
227
213
211
179
144
139
137
128
101
99
84
79
79
77
76
76
55
52
22
18
12

Фигура 7 Райони по брой разрешения за строеж
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Районът с най-много разрешения е Витоша, в който от 2010 година до 13.10.2020 година
са издадени 684 разрешения за жилищни сгради от общо 3575 за СО. Това са близо 20% от
всички разрешителни за срок от 10 г. Районът обхваща южните територии на
компактния град, бившите села Драгалевци, Симеоново, Бояна, и южната част на
общината. На второ място се нарежда Панчарево с 409 разрешения или 11% от общия
брой. Панчарево се намира в югоизточната част на общината и обхваща предимно
територии извън компактния град, а административен център на района е село
Панчарево. Следва район Лозенец, с 274 разрешения или 8%, който е в рамките на
компактния град, но южната му част е от териториите, които в миналото са служили за
буфер между града и селата, но към които през последните 2 десетилетия са насочени
силни инвестиционни намерения. Следват районите Нови Искър (с 227 издадени
разрешения, или 6%) и Банкя (с 213 издадени разрешения, или 6%), които също се намират
извън компактния град и които имат собствени административни центрове съответно градовете Нови Искър и Банкя. Крайградските райони разполагат и със
значително по-голяма площ, което също има значение за високата абсолютна стойност
на издадените разрешения, както и факта, че новите разрешения са със сравнително
малки РЗП в нискоетажни територии. Овча Купел е на пето място, обхващайки както
територии от града, така и извън него. Район Подуяне е на седмо място в общината и
вторият изцяло в рамките на града след Лозенец. В него за разгледания период са издадени
179 разрешения. Районът се намира в близост до центъра на града, но същевременно е
изолиран от ЖП линията. Това обяснява сравнително ниските цени на имотите и
жилищата, но и силния инвестиционен интерес към района. Градоустройствените
единици в него с голям брой разрешителни са в територии с предимно нискоетажно
строителство, тоест новите сгради са многобройни, но маломерни.

Наблюдава се интензивен инвестиционен интерес и от двете страни на южната дъга на
околовръстното шосе, която привлича както шоуруми и офис сгради, така и големи
жилищни комплекси. Това се наблюдава и от разрешенията в районите Младост,
Студентски, Лозенец, Триадица и Овча Купел. Градоустройствените единици с най-много
разрешения са именно в близост до околовръстното шосе - кв. Симеоново със 117, кв.
Драгалевци със 110, кв. Витоша - Лозенец с 92, кв. Овча Купел - Север с 64, ж.к. Малинова
долина - Запад и в.з. Малинова долина - Герена с 58, с. Лозен, м. Орлова круша с 56, жк.
Манастирски ливади - Запад с 55, с. и в.з. Иваняне с 53 и ж.к. Манастирски ливади - Изток с
50. Забелязва се, че 2 от единиците с най-много разрешения са извън рамките на града - с.
Лозен, м. Орлова круша и с. и в.з. Иваняне. Други единици извън София с висок брой
разрешения са гр. Банкя - в.з. Косанин дол, с. Бистрица и гр. Нови Искър - кв. Курило.

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 326

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

лист 327 от 1286

позволяват строителството на жилища за около 1 млн. нови души. От съществуващото
положение се наблюдава доминация на южните територии, но със сравнително
разпределено натоварване и в другите части на града. От анализа на потенциалното
натоварване трите ГЕ с най-много предвидена жилищна площ са ж.к. Малинова долина –
Запад, ж.к. Манастирски ливади – Изток и кв. Витоша – Лозенец (виж карти
„Съществуващо население по РЗП спрямо КК“, „Потенциално ново население по РЗП
спрямо ОУП и КК“). Трите ГЕ граничат с околовръстното шосе и са територии, които са
били крайградски, с ниски параметри на застрояване и сгради от еднофамилен тип.
Имайки предвид интензивното строителство в южните територии през последните 3
десетилетия и невъзможността на общината да навакса с реализирането на
необходимата публична инфраструктура, е необходимо ОУП да преосмисли
насърчаването на допълнително натоварване на територии, които и към настоящия
момент не успяват да осигурят качествено обитаване. Липсата на училища и детски
градини и наличието на нереализирани паркове и улици принуждават жителите на тези
места да разчитат основно на автомобилите за достигане до базови градски услуги, с
което допълнително се натоварват малкото възможности за преминаване.
Неотчуждените терени правят невъзможно реализирането на публични пространства в
тези територии. Следването на ОУП за тези територии би довело до засилване на
недостатъците им. Друг извод от анализа е, че съществуващия жилищен сграден фонд
отговаря на демографските прогнози за Столична община и не е необходимо да се
строят нови жилища, а да се минимизират необитаваните и да се насърчи обновяването
на вече построените сгради.

5. Морфологичен анализ на застрояването в
Столична община
4. Анализ на поемния капацитет на СО
През 2018 г. Софияплан проведе изследване за поемния жилищен капацитет на СО според
съществуващото положение и според предвижданията на ОУП 78, имайки предвид
капацитета на жилищните, централните и смесените многофункционални територии с
определена жилищна площ. За целите на ПИРО анализът е обновен с данни от
кадастралната карта за юли 2020 година. Анализът показва, че според населението и
жилищните сгради към 2020, средната жилищна площ за общината е около 30 кв.м/ж. При
запазване на този показател предвижданията за жилищно строителство в ОУП
78

Направен е анализ, който разглежда морфологията на града и общината според няколко
параметъра. Използвани са данни от Кадастралната карта (КК), актуални към 01.07.2020.
Студентски град е с липсваща КК и анализът не е приложим за него. За основа са
използвани градоустройствените единици (ГЕ) на СО.

5.1.

Плътност

Един от основните параметри е плътността на застрояване. На ниво ГЕ е сметната
брутна плътност на застрояване като сбор от застроената площ на сградите в една ГЕ
спрямо цялата площ на ГЕ.

https://sofiaplan.bg/portfolio/analiz-natovarvane/
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От анализа се вижда, че най-плътните ГЕ се намират в централната градска част, в
рамките на 29-43% плътност. Налични са две изключения - ГЕ Складова зона Илиянци Връбница и жилищният квартал Хладилника (виж приложенията с карти
„Градоустройствени единици на София според брутната плътност на застрояване“ и
„Градоустройствени единици на Столична община според брутната плътност на
застрояване“). Първото изключение се получава благодарение на сравнително малката
територия на ГЕ, която е заета с индустриални сгради с голяма площ. Второто
изключение отново е със сравнително малка площ на ГЕ, но е и една от най-търсените
инвестиционни локации в града през последните 3 десетилетия с устройствени зони
СМФ и Жс, което позволи сключено строителство и съответно уплътняване на
територията. Във втора категория по плътност, 18-29%, попадат широкият център,
някои индустриални зони и стари периферни квартали, предимно в южната част на града,
които също са подложени на интензивен интерес през последните години. По-голямата
част от града е в трета категория по плътност, 10-18%, а от ГЕ, които са извън
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показват по-висока плътност или интензивност на застрояване, тоест не се формира
типична градска среда, а са с подобни характеристики на селата.

строителната граница в нея попадат само три - с. Бистрица, с. Герман и гр. Нови Искър кв. Курило. Останалите ГЕ на Нови Искър, както и ГЕ на градовете Банкя и Бухово попадат
в четвърта категория, 4-10%, заедно с другите села в общината и някои квартали от
компактния град като Симеоново, Драгалевци, Суходол, Бенковски.

5.2. Интензивност
Интензивността на застрояване е друг ключов параметър. Той е изчислен като сбора от
разгънатата застроена площ на всички сгради в една ГЕ се раздели на площта на ГЕ.
Очаквано, най-интензивни са централните ГЕ, които се допълват от жилищния квартал
Хладилника и ж.к. Белите брези. Втората категория обхваща ЦГЧ с изключение на ГЕ, в
които попадат широки публични пространства като паркове, градини и площади (виж
приложенията с карти „Градоустройствени единици на София според брутната
интензивност на застрояване“ и „Градоустройствени единици на Столична община
според брутната интензивност на застрояване“). В тази категория попадат повечето
стари южни периферии, които биват застроявани интензивно през последните години Подуяне, Изток, Лозенец, Стрелбище, Гоце Делчев, Борово, Лагера. В третата категория
попадат предимно големите жилищни комплекси, при които на сравнително малка площ са
разположени сгради с голяма РЗП. Най-близките до центъра ГЕ с жилищни територии и
най-ниска интензивност са кв. Христо Ботев и ж.к. Факултета. Извън рамките на град
София, всички ГЕ попадат в последната категория по интензивност с едно изключение Герман попада в четвъртата категория заедно с ГЕ с основно нискоетажно
строителство като Горна Баня, Бояна, Горубляне, Модерно предградие и други.
Симеоново, Драгалевци, Суходол, Бенковски, Христо Ботев попадат в последната пета
категория по интензивност. Анализът показва, че трите града в СО, без София, не
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инфраструктура, която да задоволи високата гъстота на населението, е изключително
изявена, но градът не успява да я реализира и следва, вместо да изпреварва
инвестиционния интерес. Коефициентът на сключеност е създаден, като се взима
предвид сключеността на сградите в ГЕ. ЦГЧ е с най-висока степен на сключеност с
изключение на териториите с многоетажни сгради в западната част (виж приложенията
с карти „Градоустройствени единици на София според брутната сключеност на
застрояване“ и „Градоустройствени единици на Столична община според брутната
сключеност на застрояване“). От останалите ГЕ отново жилищният квартал Хладилника
и ж.к. Белите брези попадат във втората категория на сключеност със стойности,
съразмерни на ЦГЧ. В третата категория попадат стари периферни територии, които
са застроени най-често със смесица от средни и високи жилищни сгради и стари
еднофамилни къщи.

5.4. Средна етажност

5.3. Сключеност
Сключеността е друг градоустройствен параметър, който влияе значително върху
градската среда, оформя нейния облик и начин на възприемане. Най-често се допуска в
зони, в които се насърчава уплътняване на градската среда чрез създаване на уличноквартална структура. Сключеното застрояване позволява висока гъстота на обитаване
и кратки разстояния и е подходящо развитие на среда, която може да бъде обслужена от
устойчиви форми на транспорт - масов и активен. Дефицитът на такава среда е, че
необходимостта от навременното изпълнение на социална и транспортна

Пресметната е средната етажност за ГЕ, като в най-високата категория попадат ГЕ
със средна етажност от 5.0 до 6.5 етажа (виж приложенията с карти
„Градоустройствени единици на София според средната етажност“ и
„Градоустройствени единици на Столична община според средната етажност“). В найвисоката категория попадат Стрелбище, жилищната част на квартал Хладилника и
части от Люлин. В следващата категория, от 4.0 до 5.0 етажа, попадат ГЕ на големите
жилищни комплекси - други части от Люлин, Младост, Дружба, стари южни жилищни
комплекси - Дианабад и западната част на Лозенец, Гоце Делчев, Борово, Белите брези,
Хиподрума, Лагера и някои южни ГЕ на центъра. Близостта на средните стойности между
някои централни ГЕ и тези на жилищните комплекси се получава, понеже в централните
ГЕ сградите са сравнително подобни като характер, но в комплексите са налични
разнообразни ниски и високи сгради, чиято средна стойност се уравновесява с тази на
централните. С най-ниска средна етажност от централните ГЕ са тези в северната
част, попадащи в предпоследната четвърта категория, при които все още се
наблюдават множество нискоетажни сгради с допълващо застрояване. Всички
извънградски ГЕ попадат в последната категория, от 1.0 до 2.0 етажа, заедно с
кварталите полите на Витоша.

5.5. Преобладаваща етажност
Пресметната е и преобладаващата етажност, което представлява модата, най-често
срещаната стойност на етажността в ГЕ. Резултатите са разделени в три категории до 3 етажа, от 4 до 6 етажа и над 7 етажа (виж приложенията с карти
„Градоустройствени единици на София според преобладаващата етажност“ и
„Градоустройствени единици на Столична община според преобладаващата етажност“).
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В най-високата влизат повечето ГЕ с най-висока средна етажност, допълнени от
Надежда, Слатина, Разсадника, Света Троица, Овча Купел и други части на Младост и
Люлин, но с изключение на централните, които преминават във втората категория.
Южните и източните части на центъра и старата периферия попадат във втората
категория, като към тях се присъединяват и някои южни територии с интензивно
строителство през последните години - Малинова долина, кв. Витоша, ВЕЦ Симеоново и
Манастирски ливади - Запад.
Пресметнат е и делът на РЗП на четири основни сградни функции спрямо общата РЗП в
ГЕ. Сградите са групирани по функционални кодове според КК. Картите показват по
отделно дела на жилищните, административните, търговските и производствените
РЗП във всяка ГЕ спрямо общата РЗП на ГЕ.
Виж приложенията с карти:
● Градоустройствени единици на София според дела на административната РЗП
●
●
●
●
●
●
●

спрямо общата РЗП
Градоустройствени единици на София според дела на жилищната РЗП спрямо
общата РЗП
Градоустройствени единици на София според дела на производствената РЗП
спрямо общата РЗП
Градоустройствени единици на София според дела на търговската РЗП спрямо
общата РЗП
Градоустройствени единици на Столична община според дела на
административната РЗП спрямо общата РЗП
Градоустройствени единици на Столична община според дела на жилищната РЗП
спрямо общата РЗП
Градоустройствени единици на Столична община според дела на
производствената РЗП спрямо общата РЗП
Градоустройствени единици на Столична община според дела на търговската РЗП
спрямо общата РЗП

6. SWOT
Силни страни
● София продължава да концентрира финансов и човешки капитал
● Най-големият агломерационен ареал в страната е столичния с най-голям дял в
икономиката
● ОУП определя значителни територии за развитие на зелената система
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● ОУП предвижда сравнително равномерно развитие на обектите на социалната
инфраструктура
● Предвижда се гъста мрежа на релсовия транспорт
Слаби страни
● Моноцентричният урбанистичен модел се засилва, София все повече доминира над
другите градове в страната и дисбалансът се засилва
● ОУП насърчава градското разстилане, застрояването на нови територии извън
компактния град
● ОУП предлага свръх уплътняване и свръх концентриране на места, които нямат
нужда от толкова високи устройствени параметри
● ОУП разрешава строителство на много повече от доказано необходимото като
сграден фонд
● Концентрацията на жилищно строителство в южните територии продължава
● Развитието на северозападната част на града изостава
● Обслужването с обекти на социалната инфраструктура продължава да изостава
● Нереализирана улична мрежа поради необходимост от отчуждаване
● Нереализирани паркове поради необходимост от отчуждаване
● Планираната улична мрежа е с твърде големи параметри за градски магистрали и
кръстовища на две нива, с което се стимулира автомобилното придвижване и се
създават бариери в града
Възможности
● Препоръки на национално ниво за интегрирани териториални политики, които да
развиват агломерационния ареал в неговата цялост, а не само ядрото
● Разбиране за необходимост от опазване на териториалните ресурси и вътрешно
развитие на града чрез обновяване на изоставени територии вместо урбанизиране
на нови земеделски земи
● Граждански натиск към създаване на качествена градска среда и облагородяване на
публичните пространства
Заплахи
● Свръхразвитие на София за сметка на другите населени места, което ще увеличи
демографското натоварване върху града
● Субурбанизиране и застрояване на крайградски земеделски земи вместо
вътрешноградски изоставени терени
● Недостатъчен строителен контрол, поради което се строи с повишени плътност
и интензивност и недостатъчно озеленяване
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Анализът е разделен на две главни части:
Жилищна политика и характеристики на жилищния пазар – разглеждаща предимно
политики, планове, документи и стратегии на регионално, национално и европейско ниво
в сферата на жилищния сектор, както и анализ на имотния пазар в столицата
Жилищен фонд – анализ на физическата среда от жилищния сектор в количествени и
качествени измерения.

1. Жилищна политика и характеристики на
жилищния пазар
„... жилището е основна човешка потребност, която би могла да се удовлетвори до ниво,
съответстващо на нивото на социално-икономическо развитие на страната ни.
Едновременно с това качеството на жилището и неговата финансова достъпност
определят жизнения стандарт на българските граждани. В този смисъл основната роля на
държавата е да създаде и поддържа стабилна и прозрачна пазарна среда, позволяваща на
домакинствата да придобиват и ползват качествени жилища, адекватни на доходите
им.“ (Проект на Национална жилищна стратегия 2018-2030, 2017)
Това са въвеждащи думи към Проекта за национална жилищна стратегия (НЖС), имаща за
цел да идентифицира и разреши проблемите в жилищния сектор на България.
След прегледа на разнообразни документи, засягащи жилищната сфера в България и
Столична община (СО), ясно се открояват няколко основни проблеми, засегнати във всяка
една разработка, а именно:
● Дефицит на общинските жилища и неадекватна или липсваща общинска жилищна
политика
● Значителен дял на необитавани жилища
● Изчезване на функцията обитаване в централната градска част
● Финансово недостъпни жилища
● Прекалено голям капацитет на заложените зони за жилища в ОУП

1.1.

Дефицит на общински жилища и неадекватна или липсваща

общинска жилищна политика
Докладът на Световната банка от 2017 г. за оценка на жилищния сектор в България
заключва, че „...публичните програми за настаняване в социални жилища са неадекватни,
както по отношение на качеството, така и по отношение на количеството на
жилищата.“ (Световна Банка, 2017)
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Анализът, направен в проекта за НЖС, установява, че не съществуват механизми за
жилищно подпомагане, насочени към най-нуждаещите се и уязвими групи от населението
и младите хора, които желаят да стартират професионалната си кариера и да създадат
семейство в България.
Това са анализи и заключения за целия жилищен сектор в република България, но както се
споменава в Общинския план за развитие (ОПР) на СО „... повечето аспекти на
проблемната картина са с национален адрес.“ (ОПР 2014-2020, 2014)
Спрямо ОПР, българските общини, в т.ч. Столична, провеждат слаба и неадекватна
жилищна политика, но този факт е пряка функция най-вече от неадекватната законова
рамка и неразвитата жилищна политика на национално ниво. Проблемът идва още и от
факта, че в България няма законова регламентация на понятието „социално жилище”. (ОПР
2014-2020, 2014)
В същото време, изготвената от СО концепция, фокусирана върху жилищната политика
в сферата на общинския жилищен фонд (Концепция на СО за жилищна политика в сферата
на общинския жилищен фонд, 2018), установява редица проблеми, сред които и
необходимостта от въвеждане и прилагане на ефективни модели на управление и
поддържане на общинския жилищен фонд. В проучване с фокус общинските жилищни
политики (Гъбова, 2020) се очертава като сериозен проблем и липсата на актуална база
данни за нуждаещите се, описваща диференцираните им нужди.
В стратегическите документи ОПР и Интегриран план за градско възстановяване и
развитие на град София (ИПГВР, 2013) е записано също така, че общинската жилищна
политика се провежда засега само в рамките на наличните общински жилища. Правото за
закупуване/приватизиране и отсъствието на устойчив механизъм за възпроизводство
на общинския жилищен фонд водят до трайно намаляване на броя и влошаване
състоянието на този социален буфер. Социалният жилищен сектор на столицата е все
по-недостъпен за младите семейства и маргиналните групи.
Повечето документи констатират и сериозен проблем в жилищния фонд, стопанисван
от СО, изразяващ се в непрекъснатото намаляване на броя общински жилища,
амортизация и липса на поддръжка.
Спрямо данните, използвани за изготвянето на анализите за проекта за НЖС,
общественият жилищен фонд е сведен до символичен дял от 2,4% с тенденция за
постоянно намаляване. В разработката се заключва, че този фонд се управлява трудно,
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както поради разпръснатостта му сред частни жилища в етажна собственост, така и
поради факта, че общините разполагат с ограничени ресурси за неговото поддържане и
развитие.
Относно обхвата на Столична община, данните за броя общински жилища в различните
документи варират. Така например, концепцията на СО за жилищна политика от 2018 г.
извежда общия дял на общински и държавни жилища на 5,7% от целия жилищен фонд на СО.
В ИПГВР са изчислени 13 803 общински жилища, които са съставлявали 3% от обитавания
жилищен фонд.
Спрямо заключенията в проучването за общинските жилищни политики (Гъбова, 2020),
общинският жилищен фонд в Столична община е с най-висок за страната дял (ок. 6%), но
тенденцията е той да намалява, тъй като разпродадените от него жилища са повече от
новите. В същия документ се споменава, че според данни от 2017 г. в изследване за
състоянието на жилищния сектор в Европа (Housing Europe, 2019) по обема на общинския
жилищен фонд (социални жилища), сравнена с избрани градове в Европейския съюз, София
се нарежда на последно място.
От друга страна в доклада за оценка на състоянието и тенденциите в развитието на
жилищния сектор в СО (“Състояние и тенденции в развитието на жилищния сектор в
СО”, 2016), се заключава, че частните жилища (на физически и на юридически лица) са
94,2%, при 5,8% обществени (на общината и на държавата). Към 2015 г. с общинска или
държавна собственост са само 35 024 жилища, съсредоточени почти изцяло в
компактния град. Над половината от тези жилища са ведомствени/държавни и не
изпълняват социална функция по смисъла на Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на граждани. Освен това, количеството на този фонд
постоянно намалява (през 2011 г. е имало 35 111 такива жилища) и не съществува
гарантиран източник за финансиране на нови социални жилища. За последните 5 години е
имало само 2 проекта за социални жилища – с обект в р-н „Люлин“ (45 жилища) и в р-н
„Връбница“ (26 жилища), както и новопостроените жилища от контейнери вместо
старите „Виетнамски общежития“.
Според ОПР общинският жилищен фонд е сведен до символичен дял и има недостатъчен
брой общински жилища спрямо установения брой нуждаещи се. В ИПГВР също се
споменава, че възпроизводството на социалния наемен фонд е с отрицателен баланс приватизираните жилища са повече от придобитите.
Като цяло, ясно се вижда, че цифрите в различните стратегически документи варират,
но общото е, че делът на общинските жилища е много нисък, а тенденцията е към
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непрекъснато намаляване. Към 2020 г. по данни, подадени от районните администрации и
данни от Националния статистически институт (НСИ) е установено, че делът на
общинските жилища е вече около 2%. Причината за намаляващия процент е както
разпродаването на общинските жилища и почти никакви изградени нови, така и
непрекъснато растящия брой частни жилищни единици.
За сравнение, в града-първенец по социални общински жилища и пример за адекватна
общинска жилищна политика - Виена, ¼ от жителите (около 0,5 млн) живеят в общински
жилища и техният брой непрекъснато нараства. (Municipal Housing in Vienna)
„Принципът на достъпни жилища за всички е ключов фактор за това постижение.“
(Municipal Housing in Vienna)

Дял на общинските жилища в СО
2%

дял общински жилища
дял други жилища

98%

Липсата на системно събиране на информация за качеството и количеството на
социалните общински жилища е допълнителна пречка за адекватнoто управление и
развитие на този сектор. Важно е да има проследимост, прозрачност и визия за
развитието и диверсификацията на моделите в сферата на социалните жилища.
В същото време в абсолютно всички разгледани разработки се стига до извода, че освен
количествени проблеми, СО изпитва и сериозни качествени проблеми със стопанисвания
от нея жилищен фонд. Според документите той е силно амортизиран и деградиращ
поради неадекватно управление и поддържане. Жилищата са разпръснати сред етажна
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собственост, което го прави още по-трудно управляем. Недостатъчно са средствата
за управление и поддръжка.
В заключение може да се каже, че на база всички разгледани документи за последните 10 г.,
фокусирали изследванията си върху жилищния сектор, общинските жилища и
политиките, свързани с тях, се открояват няколко основни проблема:
● Много нисък дял на общински жилища, чиято бройка поради ред причини
непрекъснато намалява
● Силно амортизиран и деградиращ общински жилищен фонд
● Неефективни модели за управление и поддържане
● Неадекватни публични програми за настаняване в социални жилища. Липса на
механизми за жилищно подпомагане, насочени към най-нуждаещите се и уязвими
групи от населението и младите хора
● Липса на разнообразни механизми, включително и в частния сектор, за създаване на
по-достъпни жилища за различни групи от обществото
● Липса на ясна дефиниция и достатъчно пълноценно разбиране за “социални” или
“достъпни” жилища, често стигматизиране и свързване с малцинствени групи
● Липса на точна информация за броя, локацията и качеството на общинския жилищен
фонд
● Липса на информация за нивото на необходимост от подобни жилища, какви групи,
колко и как са те разпределени из градското пространство.
Необходимо е СО да анализира и идентифицира подробно нуждите, дефицита, проблемите
и подходите за действие, на базата на което да създаде общинска жилищна стратегия.

1.2.

Значителен дял на необитавани жилища

Според доклада на Световната банка се наблюдават значителни нива на незаети и
пренаселени жилища – „Въпреки че има повече от 900 000 жилища в повече от броя на
домакинствата, над 40% от домакинствата живеят в пренаселени жилища. В същото
време 30% от жилищния фонд е незает. И докато наличието на такива нива изискват понататъшен анализ по отношение на точността им, озадачаващо е, че на национално ниво
има много незаети, вакантни, жилища в иначе растящите, жизнеспособни жилищни пазари
като София, където процентът на незаетост е 24%.“ (Световна Банка, 2017)
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За сравнение повечето европейски държави имат нива около 10%, като някои достигат
стойности от едва 2-3% вакантни жилища. Има 3-4 държави, които имат дял от около
20% и само една, Гърция, която има по-високи стойности от тези на България с над 30%
дял на необитаваните жилища. (Housing Statistics in the EU, 2010)
На база анализите в стратегическите документи ИПГВР и ОПР, делът на празните
жилища в СО е по-нисък от установения за цяла България (31%), но въпреки това е
значително висок и с тенденция към увеличаване. Според документите необитаваните
жилища се увеличават, като от около 68 000 през 2001 г. те достигат до над 140 000
през 2011 г. или 23,5%. (ОПР 2014-2020, 2014) (ИПГВР, 2013)
Въпреки това е много важно да се отчете характерът на СО, жилищните навици в нея и
тенденциите. Според доклада за оценка на състоянието и тенденциите в жилищния
сектор в СО „може да се формира хипотезата, че делът на необитаваните жилища се е
запазил и дори намалял в компактния град и първия пояс от прилежащи села. Докато
средният дял на необитаваните жилища през 2011 г. е бил 23,5%, в компактния град е бил
22,2%, а в селата е варирал от 15,8% (за с.Кривина), до 83,2% в отдалеченото с. Плана.
Диагнозата за прекомерно високи дялове от необитавани жилища в периферни малки
общини би била „обезлюдяване”, но за Столична община тя не е валидна. Периферните
селища на общината, обикновено разположени в живописна природна среда, изпълняват
функции на краткотраен и сезонен отдих за обитателите на метрополията. Тази функция
е устойчива и е желателно да се запази и в бъдеще.“ (Състояние и тенденции в
развитието на жилищния сектор в СО, 2016)
Въпреки разнообразните данни, като заключение може да се кажа, че редица документи и
проучвания достигат до извода, че почти ¼ от жилищния фонд в Столицата е
необитаван. Въпреки това тези заключения са направени на база хипотези и до сега няма
изследване, което е определило точния брой празни жилища в СО. Нещо повече, не е ясно
къде и как са разпределени тези жилищни единици на територията на СО, има ли
концентрация в отделни квартали или са равномерно разпръснати из града. Няма данни и
за това как необитаваните жилища са разпределени спрямо различните типологии
сгради (многофамилни, еднофамилни, вили и пр.). Няма ясна политика за това как да се
действа и разреши този много значителен жилищен казус, който ако бъде отключен, би
се явил като сериозен жилищен резерв на града.

Според проучванията на проекта за НЖС броят на необитаваните жилища в България
непрекъснато се увеличава (до 1 220 416 или над 31% през 2011 г.). Нещо повече,
необитаваните жилища, разположени в многофамилни сгради, затрудняват
изпълнението на програмите за енергийно обновяване и конструктивно укрепване.
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1.3.

Изчезване на функцията обитаване от центъра

Въпреки че това е тема, незасегната във всички документи, някои от тях, като ИПГВР и
ОПР, маркират казуса за изчезващата функция на обитаване от центъра на град София.
Според разработките се наблюдава загуба на жилищен фонд в ЦГЧ поради използването
му за други нужди (в периода 2001 – 2011 г. средно по 6000 жилища годишно са сменили
предназначението си в офиси). Това представлява заплаха за жизнеността на
централната градска част (ЦГЧ) и затихване на функцията “обитаване”. (ОПР 2014-2020,
2014) (ИПГВР, 2013)
В документа за оценка на състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО също се
споменава за съществуващия процес на изтласкване на постоянното обитаване от
бизнеса в централната част на София, както и от временно (сезонно) обитаване в
селищата извън компактния град с преобладаващо ниско строителство и наличие на
вилни зони. (Състояние и тенденции в развитието на жилищния сектор в СО, 2016)
Друга особеност на жилищния и наемен пазар през последните години и в централните
градски части е появата на множество апартаменти отдавани чрез платформата
Airbnb, като по-изгодно от отдаването под дългосрочен наем за собствениците и
търсено от гостите на града, заради местоположение в близост до обекти на интерес и
в характерната за София градска среда в централните квартали. Това до известна
степен блокира възможността за трайно жилищно ползване в централната градска
част, макар по същество да предоставя жилищни услуги.
Важно е да се отбележи, че според данни от Кадастралната Карта (КК), налични
съответно за годините 2018, 2019 и 2020, се установява покачване на общата разгъната
застроена площ (РЗП) на всички жилищни сгради (еднофамилни, многофамилни и жилищни
със смесено предназначение) в ЦГЧ. Това обаче не означава, че предходните данни са
грешни, тъй като възможността за временно отдаване под наем с фокус туризъм и
временно обитаване се запазва, както и фактът, че няма ясни и подробни данни (особено
назад във времето) за това в една жилищна сграда, колко от жилищата са с друга функция.
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Необходимо е подробно фокусирано проучване в тази посока, за да се изследва в по-голям
детайл какво е състоянието на жилищния фонд в ЦГЧ, какви са точните стойности,
какви са различните влияещи фактори, какви са тенденциите, какви биха били различните
сценарии и последствия и какво може да се направи.

1.4. Финансово недостъпни жилища
Според доклада на Световната банка налице е проблем с недостъпни цени на жилищата.
„Голяма част от населението не може да си позволи да купи или дори да наеме жилище: за
42% от едночленните домакинствата и 31% от живущите на пазарен наем разходите по
поддръжка на жилището са сериозно бреме. Почти две трети от домакинствата с
доходи под 40-ия децил на доходите са затруднени от жилищните разходи. Повече от
една трета от младите хора не са в състояние да си позволят жилище и продължават да
живеят с родителите си.“ (Световна Банка, 2017)
От проучването на проекта за НЖС става ясно, че в среда на силно поляризиращи се
доходи, без жилищно субсидиране и възпроизводство на социален фонд, възможността на
частния пазар да осигури масово жилище е принципно ограничена. Нещо повече, докладът
установява, че повечето млади семейства и уязвимите групи нямат шанс да станат
собственици на жилища и дори наематели в частен или обществен жилищен фонд,
доказано от изследването на платежоспособното търсене, което не надвишава 25% от
потенциалното търсене за придобиване на собствено жилище и не повече от 30% в
случаите на търсене на частно наемно жилище. (Проект на Национална жилищна
стратегия 2018-2030, 2017)
В обхвата на СО се наблюдават същите заключения, които могат да бъдат открити в
стратегическите документи ОПР и ИПГВР. В тях се твърди, че появилият се в прехода
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частен наемен фонд се увеличава, което допринася за жилищната мобилност, но
ценовите нива не допускат масова платежоспособност, а голяма част от този фонд
сменя предназначението си (особено в центъра). (ОПР 2014-2020, 2014) (ИПГВР, 2013)
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Дял на цените на имоти от средната месечна заплата
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намалява. Основната причина e малкото (средно 10% на годишна база), но
константно увеличение на средната заплата в столицата през последните 20 години и
сривът на цените на имотите и до някъде на наемите след финансовата криза през 2008
г. Макар и тенденциите да вървят към по-добро, реално процентният дял, който един
жител на столицата трябва да отдели спрямо средната месечна заплата за наем, е над
40% (България е на предпоследно място след Гърция в ЕС по този показател – Eurostat), а
спрямо кв.м. при покупка на жилище около 100% от средната заплата.
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Според документа за оценка на състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО е
необходимо преодоляване на противоречието между привлекателността за обитаване в
периферните квартали и тяхната лоша инфраструктура (вкл. транспортна
достъпност). Това е тенденция, която се наблюдава масово в новите южни квартали на
София, където инфраструктурата отсъства много често, а цените на имотите са едни
от най-високите в града и продължават да растат в контраст с деградиращата околна
среда.
За целта на сегашния доклад направихме анализ, стъпващ на данни от Imoti.net (Imoti.net,
n.d.) и НСИ, установявайки, че финансовата достъпност до жилище през последните 10
години реално се подобрява, като данните показват, че отношението цена/доход

Цените на имотите скачат близо 4 пъти в рамките на около 15 г. със сериозен пик през
2008 г.

Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро)
1400
1200
1000
800

Осреднени цени на имотите спрямо средната месечна заплата

600
400
200

1600

осреднена цена за покупка
на жилище (кв.м./евро)

1400
1200
1000

осреднена цена за наем на
жилище (евро)

800
600
400

средна месечна заплата
(евро)

200
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

0

2002

2011

2020

Въпреки това, тенденцията най-високите цени да са в центъра и южните квартали се
запазва (виж приложения с карти „Средна годишна цена на имот в СО_2002/2012/2020“)
Ясно се откроява и територията на различните части на кв. Лозенец, запазващ се като
един от най-атрактивните през последните 20 г. Цените на северните, както и
западните квартали, са най-ниски. Това е тенденция, която не се е променяла вече близо
20 г. Въпреки това се наблюдават леки промени в установилата се тенденция.
Различните части на ж.к. Младост константно повишават нивото на цените през
последните години за разлика от имотите в ж.к. Люлин например. Това може да се обясни с
реализацията на сериозни проекти, като Бизнес парка и, разбира се, продължението на
метрото. Наблюдава се и лека промяна (покачване в цените на имотите) и в част от
северните квартали, като ж.к. Хаджи Димитър и ж.к. Сухата река, което до голяма степен
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може да се обясни както от тяхната близост до центъра (въпреки сериозните физически
инфраструктурни бариери), така и поради плановете за метро, които вече са
реализирани с изградената и действаща метростанция „Хаджи Димитър“. Цените на
крайните новоразвиващи се южни квартали (кв. Кръстова вада - Изток и Запад, кв.
Манастирски ливади - Изток и Запад, кв. Витоша - ВЕЦ Симеоново и др.) се запазват
високи през годините, но са значително по-ниски от тези в южните квартали близо до
центъра ( ж.к. Борово, ж.к. Гоце Делчев, ж.к. Хиподрума, ж.к. Иван Вазов, ж.к. Славия, ж.к.
Стрелбище, ж.к. Бели Брези). Причината за това може да бъде както отдалечеността на
тези квартали и недобрата им транспортна обслуженост и обвързаност с града, така и
недостатъчната или дори липсваща социална, транспортна и инженерна
инфраструктура, водещи до влошаване на градската среда и респективно качеството на
живот.
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Прекалено голям капацитет на заложените зони за жилища

в ОУП
В Обобщената оценка на актуалния контекст в жилищния сектор на България към
проекта за НЖС се установява, че не е необходимо ново масово жилищно строителство.
Съществува обаче остра потребност от:
● Масово обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата
използваемост;
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● Повишаване на финансовата достъпност в жилищния пазар и осигуряване на
социални жилища за уязвимите групи чрез ново строителство или чрез адаптиране
на съществуващ фонд
В изследванията към ОПР и ИПГВР се доказва огромен теоретичен капацитет на
сегашните жилищни територии – „при усвояване на пределно допустимите норми
(плътност, интензивност, етажност), в тях могат да се поберат още 260 000 жилища.
Този капацитет не би могъл и не би трябвало да се усвои през следващите 20 години.
Налагайки прогнозата на ОУП за ново жилищно строителство (около 100 000 жилища до
2020 г.) само върху територията на компактния град, би се усвоил до 38% от
теоретичния му капацитет. Според същите документи жилищната система на София е
добре запасена с физическите си елементи “жилищни територии” и “жилища”.
Капацитетът на жилищните територии по действащия ОУП надхвърля 50% от
сегашния фонд, т.е. би позволил изграждането на над 300 000 нови жилища. Тази цифра
надхвърля значително прогнозата за платежоспособно търсене в периода до 2020 г.
(около 100 000 жилища). Същевременно системата разполага с над 140 000 необитавани
жилища. (ОПР 2014-2020, 2014) (ИПГВР, 2013)
През 2019 г. в Софияплан направихме анализ на поемния капацитет на жилищните
територии. Той показа, че съществуващият жилищен сграден фонд е достатъчен да
поеме населението, което вече живее в СО, както и това, което според демографските
прогнози се очаква да се засели в общината в близките десетилетия. Т.е както се
споменава в документите по-горе, жилищната система на София е добре запасена с
физическите си елементи „жилищни територии” и „жилища”, стигайки до извода,
че жилищният въпрос в София е въпрос на качество, а не на количество.
Действащият ОУП обаче залага на количество. Изследването ни показва, че планът дава
възможност за застрояване на толкова голяма площ нови зони за жилища, които при
средния стандарт на обитаване за СО (който е около 30 кв.м./жител), биха могли да
приемат близо 1 млн. нови жители (виж приложения с карти „Съществуващо население по
РЗП спрямо КК“, „Потенциално ново население по РЗП спрямо ОУП и КК“) . Въпреки, че такъв
голям брой хора надали ще мигрира към София в близкото бъдеще, възможността за
строителство на такова голямо количество жилищна площ вече води до негативни
ефекти за средата – празни жилища, липса на инфраструктура, проблеми с
придвижването. Трите квартала с най-много предвидена, но все още нереализирана,
жилищна площ са Малинова долина – Запад, Манастирски ливади – Изток и Витоша –
Лозенец. Някои от тези квартали вече са класифицирани като проблемни поради липсата
на базова инфраструктура в тях – училища и детски градини, паркове, канализация, улици
и градски транспорт.
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Динамиката в прираста на населението спрямо темпа на
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Съществува опасност от презастрояването на определени територии, деградиране на
природната среда в тях и претоварване на съществуващата инженерна, транспортна и
социална инфраструктура. Това се наблюдава особено в южните квартали на града и
полите на Витоша, където за последните 10 г. има сериозен инвеститорски интерес,
изразен в най-многото издадени разрешения за строеж за изграждането на жилищни
сгради (Виж част В.4.1 ). Нещо повече - според документа за оценка на състоянието и
тенденциите в жилищния сектор в СО културната идентичност и архитектурен
характер на селищата с висока строителна активност, каквито са повечето южни
квартали в полите на Витоша (Драгалевци, Бояна, Бистрица и пр.) са заплашени.
(“Състояние и тенденции в развитието на жилищния сектор в СО”, 2016)

Не е необходимо ново масово жилищно строителство. Естественият прираст на
Столицата е отрицателен, а механичният прираст намалява през последните 10 години,
за сметка на броя новозапочнати жилища, които се увеличават.

София разполага със сериозен жилищен резерв, изразяващ се в големия процент
необитавани жилища, неусвоените и неразвити стари индустриални територии
(„brownfield”) в компактния град, както и потенциалното конструктивно обновяване на
панелните жилища чрез повишаване на техния капацитет (надграждане).
В тази връзка на база калкулираните площи на старите индустриални зони във
вътрешността на града, разгледани в част I.1.1_Профил на общината, изчислихме какъв
би бил техният капацитет за „поемане“ на нови жилища. Голяма част от зоните са
определени като Смф спрямо ОУП 2009, други са отредени отново за индустриалнологистични зони. За целта на този анализ териториите, попадащи в индустриални
устройствени зони, са премахнати. Взети са предвид устройствени параметри от
зоните Смф (Смесена многофункционална), съответно Коефициент на интензивност
(Кинт) 2,5 и Плътност на застрояване (Пз) 50%. Общата площ на селектираните терени
е редуцирана с 50% за терени за „жилищна“ функция и с още 20% за регулация. От
потенциалната РЗП, 20% са приспаднати за сервизни помещения с цел получаване на
чиста жилищна площ. Получените площи са редуцирани с 50% (приемайки, че сградите ще
бъдат мултифункционални с 50% жилищна функция). При така получената чиста жилищна
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площ в тези терени след гореспоменатите редукции (12 млн кв.м), според приетата за
минимална комфортна норма 30 кв.м./човек ( виж по-долу глава „Количество и Качество“ с
повече информация за жилищните площи) се получава потенциален капацитет от 400
хил. човека. В момента темпото на усвояване на тези територии и реализация
на инвестиционни намерения в тях е сравнително
бавно, но съответства на демографската динамика в града (засега има проект и
частична реализация в НПЗ Хладилника, проект за пространствата около Централна гара,
проект за територията на бившия завод Балканкар и др.). Нещо повече, капацитетът от
400 хил. човека е около 6 пъти повече от очакваното нарастване на населението на
общината, изследвано в демографската прогноза за 2050 г. Предимството
на инвестицията в бивши индустриални зони е, че те се намират във вече урбанизирана
среда, разполагат с техническа инфраструктура, а тяхното обновяване покачва
качеството на живот в съседните им територии.
Това показва, че София разполага със сериозен жилищен резерв, изразяващ се както в
гореописаните неусвоени стари индустриални територии в рамките на града, към които
трябва да се съсредоточи новото строителство, така и необитаваните жилища. Към
това добавяме и възможността за повишаване на качеството на съществуващия
жилищен фонд. Столицата няма нужда от допълнителни нови терени за жилищно
строителство на зелено от гледна точка на жилищен капацитет, а от масово
обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата
използваемост. При необходимост от увеличаване на капацитета, е важно фокусът,
усилията и инвестициите да бъдат върху старите индустриални терени
и множеството необитавани жилища. Както вече беше споменато, много е важно СО
да анализира и идентифицира подробно нуждите, дефицитът, проблемите и подходите за
действие, за да създаде общинска жилищна стратегия.

лист 366 от 1286

Обща РЗП на различните типологии жилищни сгради в млн.кв.м

4

РЗП еднофамилни

12.8

РЗП многофамилни

РЗП на смесени сгради с
преобладаваща жилищна
функция

52.1

Наблюдава се концентрация на многофамилни жилищни сгради в компактния град и
преобладаващ дял на еднофамилни в покрайнините на града. Има разбира се и изключения,
като някои части на ЦГЧ, където преобладават еднофамилните сгради, или концентрация
на многофамилни в части извън София-град, като например Ботунец и гр. Банкя (за повече
подробности виж карти в приложението „Концентрация на еднофамилни жилищни сгради
спрямо РЗП“ и „Концентрация на многофамилни жилищни сгради спрямо РЗП“).

2. Количество и качество на жилищния фонд
2.1.

Количество

Преобладаващата част от сградите в София са жилищни. По данни от КК към юли 2020 г.
общата РЗП на сградите с жилищна функция възлиза на 68,9 млн. кв. м. Най-голям е делът
на многофамилните жилищни сгради с обща РЗП 52,1 млн. кв. м, еднофамилните жилищни
сгради са с обща РЗП 12,8 млн. кв.м, а сградите със смесено предназначение, но
преобладаващи жилищни функции са с общо РЗП 4,0 млн. кв. м.
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Според данни на Националния статистически институт (НСИ) общата РЗП на
построените жилищни сгради за периода 2010-2019 г. в СО е над 4 млн. кв.м, което
представлява общо 6% от съществуващия жилищен сграден фонд. Темпът на
нарастване на жилищната площ за този период е 6%, докато за същия период
населението на общината е нараснало само с 2,5%.
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Демографската динамика спрямо темпото на нарастване на РЗП
за жилищни сгради (%)

лист 368 от 1286

Динамика на промяна в средната РЗП на новопостроените сгради
и жилища
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Наблюдава се тенденция на повишаване на средната РЗП на новите жилищни сгради,
както и нарастване на средния брой жилища в новостроящите се сгради. От друга
страна се вижда лек спад в средната квадратура на новите жилища. (НСИ)
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Анализът показва, че за последните 10 г. процентният дял на различните типологии
жилища по брой стаи не се променя съществено. Въпреки това се наблюдава интересен
факт, че за разлика от съвременната тенденция в други европейски градове, където
делът на едностайните апартаменти значително се увеличава, като резултат от
различни социокултурни и икономически особености, в София делът на едностайните не
се повишава, а дори леко спада, за сметка на останалите многостайни апартаменти,
където се наблюдава леко повишаване, особено при тристайните. Нещо повече,
статистиката показва (макар и с данни до 2011 г.), че за последните години средният
брой членове в едно домакинство намалява също, което е в контраст с понижаващия се
дял на едностайните жилища. (НСИ)

6
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Относно дялово и пространствено разпределение на жилищните сгради по вид
конструкция, се намират отново разнообразни данни, стойности и твърдения в
различните разгледани документи. Така например според документа за оценка на
състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО - „Панелните жилища са с дял от
33,7% (205 190 бр.), разположени почти изцяло в общинския център (203 664 бр.).
Останалите 1526 панелни жилища са разпределени почти поравно в трите града от
периферията и селата. За отбелязване е фактът, че повечето от панелните жилища
извън компактния град са в нискоетажни структури (от 1 до 3 етажа).“ (“Състояние и
тенденции в развитието на жилищния сектор в СО”, 2016)
Според ИПГВР и ОПР над 36% от жилищата (201 937) са в панелни сгради (2564).
За целта на този доклад е надграден анализът за едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС)
от доклада на Визия за София, част Морфология, с картиране на тази типология сгради
извън компактния град, съответно за цяла СО. Изчислена е РЗП на картираните сгради на
база данни от КК, и е маркирана концентрацията на общата РЗП в ЕПЖС по
градоустройствени единици. Резултатите показват най-голяма концентрация в
жилищния квартал Овча купел, последван от кварталите Младост, Дружба, Хаджи
Димитър, Надежда и др. Извънградските територии с наличие на ЕПЖС са гр. Банкя, гр.
Нови Искър и селищата около индустриалната зона Кремиковци с най-голяма
концентрация в Ботунец (за повече информация виж приложение с карта „Концентрация
на едропанелни жилищни сгради спрямо РЗП“). Сред сградите (ЕПЖС) извън компактния
град се намират и такива, които са над 3 етажа, достигащи 8 етажа.

Относно останалите типични за София и като цяло български градове видове
конструкции на жилищните сгради – едроплощен кофраж (ЕПК), пълзящ кофраж, пакетно
повдигани плочи (ППП) и гредова стоманобетонна конструкция, в доклада за оценка на
състоянието и тенденциите в жилищния сектор в СО те са обобщени като
стоманобетонни жилища, с изчислен дял от 20,4% (жилища – 124 503). Проучването
констатира, че всяко 5 жилище в компактния град е от такъв тип, за разлика от
периферията, където делът на тези жилища е около 6%. (“Състояние и тенденции в
развитието на жилищния сектор в СО”, 2016)
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Като заключение може да се каже, че данните в тази сфера варират значително спрямо
различните документи, неясни са, непълни и неточни. Липсват конкретни данни за
локацията и точната бройка на отделните видове сгради, като е нужно да се направи
подробен анализ и обследване на целия жилищен сграден фонд, да има база данни, да има
паспорт всяка една сграда, който да е напълно и лесно достъпен за всички.

2.2. Качество
Според представително социологическо проучване на Визия за София за качеството на
живот, едва 29% от обитателите на столицата са напълно удовлетворени от
жилището си, а 54% отчасти удовлетворени. Една от причините за този резултат е
силно амортизирания жилищен сграден фонд в следствие от лошо управление и
поддържане на собствеността. Според проучване на Световната Банка (World Bank
Group, 2020) около 70% от населението на София обитава многофамилни жилищни сгради
(МЖС), построени преди 2000 г. (след която година постепенно започват да се въвеждат
мерки за енергийна ефективност на сградите), а около 60% от МЖС в България са
построени преди 1987 г., когато са въведени първите модерни сеизмични норми) (World
Bank Group, 2019). Може да се каже, че сградите строени преди 2000 г. и особено преди
1987 г. са както по-енергийно неефективни, така и по-слабо устойчиви на земетръс.
Това, както се заключва и в проекта за План за устойчива енергия и климат (ПДУЕК),
означава, че обновяването на съществуващите сгради е възможност с голям потенциал
за бъдещото развитие на сектора на територията на Столична община, имайки предвид
големия дял стар необновен сграден фонд. (ПДУЕК, 2020)
Строителството на нови жилища в София е породено основно от два фактора –
желанието на гражданите за по-добри битови условия и желанието за инвестиция в
имот, която се счита за сигурна. Първият фактор трябва да бъде адресиран
чрез обновяването в максимална степен на съществуващия жилищен фонд, а не
създаването на нов.
Друг е въпросът колко е важна и средата около жилището, удобствата, услугите,
инфраструктурата, тъй като това е много често липсваща характеристика в
новоразвиващите се квартали с предимно ново строителство, но потресаваща градска
среда. Темата с градската среда около новите жилища е много важна и пряко обвързана с
жилищния сектор и качеството на живот. Това, което се забелязва като тенденция в СО,
е очертаване на два ясно обособени сегмента от пространствена гледна точка:
● Северен - характеризиращ се със силно амортизирани квартали и по-точно сграден
фонд и микроклимат в сградата далеч от необходимите съвременни нива, но добре
изградена инфраструктура;
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● Южен - характеризиращ се с преобладаващо ново строителство и
висококачествен сграден фонд, подобрени значително условия на микроклимата в
сградите, но сериозни дефицити в инфраструктурата.
Част от качествената жилищна градска среда се изявява и в степента и
разнообразието на услугите, които се предлагат в даден квартал. Кварталите „спални“
са монофункционални, непозволяващи на жителите в съответния квартал да имат
адекватен достъп до редица услуги. Наличието на квартали „спални“ е
резултат както от планирането в модернистичната, но вече архаична, концепция за
функционално зониране, така и от функционалния микс в отделните сгради. Лош пример
за последното са безлюдните партери с гаражи, а добър – сградите, в чиито партери
има офиси, магазини или някакъв вид услуги.
Анализът на Софияплан за степента на полифункционалност на отделните жилищни
градоустройствени единици показва, че централната градска част се откроява с
наситеност на услуги, както и териториите около главните пътни артерии, като бул.
“Цар Борис III”, бул. “България” и бул. “Цариградско шосе”. Съответно периферните
квартали, разположени около Околовръстния път (ОП) и отвъд него, са с по-ниска степен
на функционална наситеност и разнообразие. Това важи и за новоразвиващите се
жилищни квартали по южната дъга на ОП като кв. Манастирски ливади - Изток и Запад,
кв. Кръстова вада, кв. Малинова долина и др. Изключение правят кварталите около ОП
като ж.к. Младост 4, кв. Бъкстон и кв. Овча купел, които са силно полифункционални. От
северните квартали, или тези на север от жп ареала, се открояват ж.к. Хаджи Димитър и
ж.к. Свобода като полифункционални територии. В същото време квартали като кв.
Абдовица, кв. Димитър Миленков и кв. Враждебна са преобладаващо монофункцонални
единици. Впечатление прави и високото ниво на полифункционалност в равномерно
разпределената селищна мрежа около град София съответно с по-голяма концентрация в
градовете и по-малка в отделните местности и вилни зони. (за повече информация виж
приложение с карта „Полифункционалност на жилищната среда“).

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 370

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

лист 371 от 1286

Абсолютният брой жилища на 1000 човека също се повишава през последните години от
426 през 2010 до 460 през 2019 г. (НСИ). Тези стойности са задоволителни, гравитиращи
около средните за ЕС - 487 (Property Index, Overview of European Residential Markets, 2017). За
сравнение в други европейски градове този стандарт е съответно: Виена 490, Берлин
550, Брюксел 470, Хамбург 500, Мюнхен 550. (Municipal Housing in Vienna)
Спрямо демографската прогноза (виж част В.2.1) населението на СО през 2050 г. ще бъде
около 1 400 000. Това е с около 70 хил. човека повече от настоящите стойности. При
запазване на сегашния коефициент от 460 жилища/ 1000 човека следва да има около 32
хил. нови жилища, задоволявайки нуждите на тези 70 хил. нови жители. Тези нови жилища
трябва да бъдат разпределени в период от 30 г. Ако годишният темп на строителство
обаче се запази (около 8000 новозапочнати жилища на година), то това означава, че тези
бройки ще бъдат достигнати след само 4 години. Нещо повече - спрямо демографската
прогноза населението в София-град няма да се промени до 2050 г. С известно нарастване
в следващите 7-8 г. ще следва спад до стойности през 2050 г., които са дори по-ниски от
днешните. За сметка на това периферията на София се предполага да става все понаселена. Това означава, че нуждата от многофамилни жилищни сгради ще намалее
съществено, дори изчезне, за сметка на еднофамилните крайградски. Тенденция, която е
близка до т.н „City sprawl” или разпиляване на града, която води до редица
градоустройствени проблеми и е в противоречие с концепцията за
устойчив компактен град, каквато цел залага Визия за София в развитието на
столицата. Въпреки това, каквото и да се случи, реално населението на града няма да
нараства вече с тези темпове, както от преди 10 г., и нуждата от масово жилищно
строителство и усвояването на нови терени за жилищни нужди губи смисъл.

Жилищният стандарт в столицата, изразен в чиста жилищна площ на жител, се
повишава последните години като от 17 кв.м/ж през 2010 г. достига до 26 кв.м/ж през
2018 г. (НСИ) В изчисленията обаче влизат и празните жилища, което води до неяснота
относно реалния жилищен стандарт в София. В същото време коефициентът за София за
брой жители на жилище е 2,17 (НСИ). От друга страна коефициентът, изразяващ броя
нови жилища на година на 1000 човека за София в първите години след 2010 е под 1,0, но
той рязко се вдига, достигайки пик от 6,7 жилища на 1000 човека през 2019 г., което е в
контраст с тенденцията за намаляване темпото на нарастване на населението в
столицата и е в пъти над средните стойности за други европейски градове.

Дори и София да се стреми към стандарти в жилищната сфера като гореспоменатите
например развити европейски градове, темпът на строителство, който е в момента,
трябва да бъде намален няколко пъти. За да бъде илюстрирано това по-добре,
изчисленията показват, че ако София постигне жилищен стандарт като Виена и Хамбург
от около 500 жилища/ 1000 човека през 2050 г. това означава 10% увеличение спрямо
сегашния сграден фонд, което се равнява на около 61 хил. жилища. Когато добавим и
увеличението на населението спрямо демографската прогноза, спрямо увеличения
стандарт, допълнителните жилища ще станат от 32 хил. на 35 хил. (10% увеличение).
Крайният брой жилища, които трябва да бъдат изградени до 2050 с цел постигане на
стандарт от малко над 500 жил/ 1000 човека и в отговор на нарастващото население, е
равно на 96 хил. (35 хил. + 61 хил.). Разпределени в рамките на 30 г. излиза, че средно около
3000 нови жилища трябва да се изграждат всяка година. Това са близо 3 пъти по-малко от
започнатите през 2019 г.
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Важно е да се отбележи, че по-високият брой жилища не е критерий за качеството на
живот и по-точно качество на жилищната сфера. Много други фактори са по-важни,
като например микроклиматът на сградния фонд, околната среда около жилищните
сгради и публичните пространства, които при едно презастрояване с цел постигане
на повече бройки жилища, е възможно значително да намалеят, дори изчезнат или
деградират и качеството на обитаване съществено да спадне. Също така, това е
симулация, при която се приема, че покачването на населението е фокусирано в
компактния град, което е обратно на прогнозирания спад във вътрешността на града и
липса на нужда от нови многофамилни сгради.
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енергийната ефективност на сградния фонд по Плана за възстановяване и устойчивост
на България, която предвижда обновяване на още 75 сгради на територията на СО, които
са с подадени искания за сключване на договори за финансиране (Направление
"Архитектура и градоустройство", 2021) (за повече информация виж приложение с карта
„I.4.2.-Концентрация на въведени в експлоатация санирани жилищни сгради спрямо РЗП“).

Фокусът, както е споменато по-нагоре, трябва да бъде върху масовото обновяване и
преструктуриране на стария жилищен сграден фонд с цел подобряване значително
условията на микроклимата в сградите, както и рекултивацията и оползотворяването
на старите индустриални територии в компактния град и запазването на свободните,
незапечатани терени в града.
Един от най-сериозните проблеми на жилищния сектор в СО, като част от качеството
на сградния фонд, е енергийната ефективност.
Според анализа на ПДУЕК – „лошото състояние на жилищните сгради, наред с ниското
ниво на доходите за голяма част от населението, както и относително високата цена на
енергията за отопление спрямо покупателната способност на населението са в основата
на факта, че България е страната с най-високо ниво на енергийна бедност в Европейския
съюз. Тази тема досега е сравнително малко анализирана, въпреки че проблемът е налице в
остра форма. Въпреки, че изследването за енергийната бедност е на национално ниво, с
известни резерви заради по-високите средни доходи на населението в Столична община
спрямо останалата част от страната, може да се приеме, че проблемът стои и пред
съществена част от столичното население.“ (ПДУЕК, 2020)
В рамките на „Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищна сгради“ (НПЕЕМЖС), приета с ПМС № 18 от 2015 г., на
територията на СО са подадени 230 заявления за интерес и финансова помощ, от тях са
одобрени 199 и са прехвърлени 50 от „Енергийно обновяване на българските домове“ по
ОПРР 2007-2013 г., от които са сключени договори за безвъзмездно финансиране за 166
сгради (Направление "Архитектура и градоустройство", 2021). Към настоящия момент са
обновени или въведени в експлоатация 118 сгради, 4 сгради са със стартирало СМР, а за 26
има обявена обществена поръчка (ОП) за СМР/Инженеринг (Направление "Архитектура и
градоустройство", 2021). През 2021 г. ще започне нова Програма за подобряване на

Част от причините за по-редките примери на цялостно обновяване на сгради е високият
процент на частна собственост в многофамилните жилищни сгради (около
90%), разликите в социалния статус и покупателната способност на собствениците и

I_Териториален обхват и анализ на състоянието | 372

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

множеството празни жилища. Основен фактор са и чисто административно
процедурните дейности на общината, тъй като при сходни (гореспоменатите)
характеристики на населението и сградния фонд, различни градове в България имат
различна успеваемост в НПЕЕМЖС, като София се нарежда сред общините с найнезадоволителни резултати.
От изключителна важност при определянето на условията на бъдещите програми за
финансово подпомагане на жилищното обновяване е да се анализира нивото на доходите
на населението и да се предложат диференцирани условия на подпомагане за различните
социални групи. (ПДУЕК, 2020)
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всички нови сгради да отговарят на националната дефиниция за сгради с близко до нулево
потребление на енергия. Това със сигурност би създало редица предизвикателства като
недостатъчно подготвения строителен сектор, липса на кадри с необходимата
квалификация, както и учебни програми за придобиване на такава. От друга страна
имайки предвид високия процент стари необновени жилищни сгради, чийто микроклимат
е далеч от необходимите съвременни нива, това е сериозен потенциал за подобряване на
условията в тях, достигащи нови съвременни стандарти“ (ПДУЕК, 2020)

В същото време проучвания показват, че през 2010 г. на 30% от жилищата дограмата е
била сменена по инициатива и за сметка на собствениците им (ИПГВР, 2013). През 2020 г.
този процент е вече 80 (Софена, 2020). 44% от анкетираните в
представителното социологическо проучване на Визия за София показва, че заявяват, че
сградата им е частично санирана включително и тяхното жилище, при стойности от
16% от преди 10 г. в проучванията на ОПР И ИПГВР, или почти тройно
нарастване. Успоредно с увеличаването на енергоефективността на сградите спада и
потреблението на енергия. За последните 10 години потреблението на
енергия от едно жилище за отопление и битова гореща вода (БГВ) е спаднало с 24%
(Софена, 2020). Това се дължи както на повишена енергийна ефективност, главно
благодарение на гореспоменатите усилия на частните собственици, така и
на енергийната бедност – себеограничение в ползването на енергия поради
недостатъчни доходи.
Важно е да се отбележи, че въпреки сериозните индивидуални инициативи, санирането на
парче не води до същите резултати като цялостното саниране, а понякога води и до
проблеми вследствие на неравномерното поведение на сградата след това - конденз,
проблеми по фасадата, загуба на добър общ вид на сградата и пр.
В проекта за ПДУЕК се пояснява, че Европейските политики и регулаторна рамка в
областта на енергията и климата поставят сектор „Сгради“ на водещо място по
отношение на прилагането на действия, свързани със „смекчаване“ на влиянието на
климатичните промени. В това отношение, водещите регулаторни документи са
Директивата за енергийна ефективност и Директивата за енергийните
характеристики на сградите. Нещо повече, една от областите на политиките,
обхванати в Зеления пакт е именно „Изграждането и санирането на сградите“ (ПДУЕК,
2020). Според същата разработка – „Едно от задължителните изисквания според
разпоредбите на Директивата за енергийна ефективност, е от началото на 2021 г.
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Във връзка с качеството на средата за обитаване е направен анализ по възлагане
от Софияплан, изпълнен от „Метакрафт Лабс“, показващ степента на
средното ослънчаване на жилищата, окрупнени по квартали (Градоустройствени
единици). Ослънчаването взима под внимание точния релеф на терена и приблизителната
геометрия на всички сгради. Възможните позиции на слънцето са изчислени чрез
библиотеката PySolar, предоставяща астрономически точни данни за азимут, височина и
слънчева облъченост (irradiance) за всяка секунда от 2021 г. Полученият коефициент
представлява число в интервала [0, 1], показващо съотношението на броя секунди, в
които фасадата е огрята от слънцето, спрямо общия брой секунди, в които слънцето е
над хоризонта.
Приблизителните 3D координати на всички фасади са определени чрез библиотеката
GeographicLib. При определянето на надморската височина на фасадата се приема, че
всеки етаж има височина 2,8 м, а партерният етаж добавя допълнително 1 м. На базата на
изчислените коефициенти на ослънченост на фасадните стени са изчислени и общи
коефициенти за цели апартаменти. Общият коефициент представлява осреднена
стойност на всички фасадни стени на апартамента, взимаща с пропорционална тежест
дължината на всяка фасада. Възможните стойности отново са в интервала [0, 1], където
0 индикира липса на ослънчаване (пълно засенчване), а 1 отговаря на пълно ослънчаване.
При получените резултати, окрупнени по ГЕ, най-напред се вижда явната разлика в
степента на ослънченост на северните територии в сравнение с южните. Южните
квартали са с много ниски нива на ослънченост, като
причините са както факта, че жилищата в южните територии са построени
в подножието на северния склон на Витоша планина, така и много по-гъстото и
интензивно застрояване в тези територии в сравнение със северните. От гледна точка
на морфологията, ясно се откроява централната градска част (ЦГЧ) като територия с
по-ниска степен на ослънченост поради гъстотата на застрояване. Жилищните
комплекси, където има реализирано масово средно и високоетажно строителство се
характеризират с предимно средни стойности на ослънчаване основно поради факта, че
при тяхното планиране са оставени значителни междублокови пространства. Именно
липсата на подобни пространства и висока гъстота на застрояване
с предимно средноетажни сгради води до значително ниските стойности
на ослънченост в новореализираните южни квартали като Манастирски ливади - Изток и
Запад. Много е важно при реализацията на ново жилищно строителство то да бъде
съобразено както с природните характеристики на средата, така и
със съществуващата морфология на заобикалящата ги среда.

Друга много важна характеристика на жилищата е тяхната сигурност и поточно сеизмичната уязвимост на различните типологии сгради на територията
на столицата. София се намира в район със средна сеизмичност от глобална гледна
точка, но е една от най-сеизмичните области в България. Скорошно изследване на
Световната Банка (World Bank Group, 2020) оценява преките финансовите щети от
ремонт и подмяна на повредени и разрушени многофамилни жилищни сгради (построени
преди 2000) при земетресение със среден период на повторяемост от 475 години
(съвременните норми за проектиране на сгради за сеизмични въздействия в България, ЕС
и повечето държави са базирани на сеизмично въздействие със среден период на
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повторяемост от 475 години.) на 4,4 милиарда евро или около 8% от БВП на България.
Различните конструктивни типологии показват значителна вариация в нивото на
сеизмична уязвимост и съответно имат различен принос към сеизмичния риск. Базирайки
се на наличните изследвания на сеизмичния риск на многофамилните сгради в Европа и
Централна Азия (World Bank Group, 2020) и на едропанелните жилищни сгради (ЕПЖС) в
България (World Bank Group, 2019), може да се направят следните изводи за сеизмичната
уязвимост и съответно за сеизмичния риск на МЖС в София:
Основен принос към сеизмичния риск в София имат типологиите сгради със зидани
конструкции или със стоманобетонни рамки, отговорни за около половината от всички
жертви, около три четвърти от хората останали без дом и около половината от
преките щети (World Bank Group, 2020). Това е логично предвид факта, че такива са
строени предимно до средата на 60-те години на миналия век. По това време
разбирането на основните принципи за противоземетръсното проектиране и
съответно нормативното осигуряване на сградите са били недостатъчни, а преди 1947
г. и са липсвали напълно. Съответно тези типове сгради са податливи както на сериозни
повреди, така и на разрушения при сравнително ниски интензивности на сеизмичните
въздействия. Допълнително отрицателно влияние оказват масовото наличие на гъвкави
и слаби партерни етажи – обикновено заложени по проект, но често и влошени от
последващо премахване на носещи стени.
Многофамилните жилищни сгради от типология ЕПЖС имат по-ниска уязвимост и
съответно биха довели до относително малък брой жертви в сравнение с другите МЖС,
строени преди 1990 година. Сеизмичният риск на сградите с типология ЕПЖС е изследван
в проект на Световната Банка (World Bank Group, 2019) и рискът от срутване (което е
основна причина за човешките жертви при земетресения) е оценен на по-скоро нисък.
Въпреки това финансовите щети от конструктивните повреди в ЕПЖС се очакват да
бъдат около 1/5 от общите щети за всички многофамилни сгради, построени преди 1990
(World Bank Group, 2020) (World Bank Group, 2019). Причините за това са големия брой ЕПЖС
в София и очакваната по-висока цена за възстановяване на конструкцията поради факта,
че повредените елементи са носещи стоманобетонни панели и връзките между тях.
Недостатък на номенклатурите ЕПЖС (БС-69-Сф, БС-2-63, БС-VII-Сф), по които са
построени мнозинството ЕПЖС в София е наличието само на една носеща надлъжна
стена, което влошава тяхното сеизмично реагиране и ще доведе до по-сериозни повреди
спрямо ЕПЖС с две носещи стени. Съгласно доклада на Световната Банка (World Bank
Group, 2019) значителна част от финансовите загуби, между 30 и 50%, е вследствие на
повреди във фасадните панели. Поради тази причина са препоръчани мерки за тяхното
укрепване, което може да се изпълнява и в синхрон с програмите за енергийна
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ефективност. Докладът на Световната Банка (World Bank Group, 2019) разглежда
възможността за надстрояване на ЕПЖС като възможен пазарен модел за
самофинансиране на проекти за модернизация, подобряване на енергийната ефективност
и външният вид на ЕПЖС и заключва, че това е възможно без да се увеличава сеизмичната
уязвимост, поради което е препоръчано тази концепция да се изследва по-подробно.
Многофамилните жилищни сгради от типологии ЕПК/ПК и тези със стоманобетонни
стени, построени по класически способ, са оценени като такива с относително по-ниска
уязвимост и съответно те имат по-нисък принос към сеизмичния риск. Въпреки че
повечето такива сгради са проектирани при ниско ниво на нормативно осигуряване
(преди 1987 г.), стоманобетонните носещи стени осигуряват значителна начална
коравина и съответно по-ниска сеизмична уязвимост в сравнение със зиданите МЖС и
тези със стоманобетонни рамки, построени преди 1987. Все пак трябва да се има
предвид, че сградите със стоманобетонни стени, строени преди 1987, имат значително
по-ниска дуктилност (възможност да гасят сеизмичната енергия посредством
пластични деформации в конструктивните елементи) спрямо съвременните
нормативни изисквания. Също така трябва да се има предвид, че поведението на МЖС с
типологии ЕПК/ПК при силни земетресения не е добре изучено в световен мащаб и
следователно трудно за прогнозиране.
Съвременните МЖС, строени след 1987 г. и особено след 2012 г. се очаква да имат ниска
уязвимост и съответно нисък принос към сеизмичния риск. Това отразява съвременните
подходи за противоземетръсно осигуряване, залегнали в нормативните документи,
както и консервативния подход при проектиране – например масовото използване на
дуктилни стоманобетонни стени („шайби“). Потенциални недостатъци на този тип
сгради може да бъдат наличието на гъвкави/ слаби партерни етажи за гаражи и магазини,
и често срещаните нерегулярности в план и по височина заради гъвкавата и разчупена
архитектурна планировка. Също така по отношение на МЖС, построени през 1990-те
години, трябва да се отчита възможното отклонение от нормите за проектиране и
качеството на строителството поради занижения строителен надзор.
От гледна точка на инженерната инфраструктура и обезпечеността на жилищните
сгради от такава, данните са разнородни. Така например, в доклада за оценка на
състоянието и тенденциите в развитието на жилищния сектор в СО се казва, че: „Почти
всички жилища в общината са електроснабдени (99,8%). Водоснабдяване имат 99,4% от
жилищата в общината, като в селата този дял е 95,9%. Канализацията продължава да е
сред най-сериозните и все още нерешени проблеми на столицата. По текуща статистика
към 2015 г., 99,1% от жилищата са с канализация, като в селата делът им е 94,4%.
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Разграничаването на обществена канализация и други средства за заустване на отпадни
води (попивни, септични и изгребни ями), сваля делът на канализираните жилища до 91,6%.
Все още в общината има над 46000 жилища на попивни, септични или изгребни ями. Други
5300 жилища са без всякакви съоръжения за отпадни води“. (“Състояние и тенденции в
развитието на жилищния сектор в СО”, 2016)
Тези данни вероятно са близки до реалността, но ситуацията е много по-комплексна за
анализ. Нещо повече, данните в този случай нямат измерим пространствен характер и
реално не може да се каже къде конкретно са дефицитите, проблемите и пр.
Според официалните данни, 100% от населението на СО е водоснабдено (за повече
подробности виж глава В.5). За канализацията има два индикатора - ниво на покритие с
услугата отвеждане на отпадъчна вода и ниво на покритие с услугата пречистване на
отпадъчна вода. Първият показател дава представа за нивото на изграденост на
канализационната мрежа. За територията на СО е различен според вида на територията
в общината. Например ЦГЧ е със 100% изградена канализация, а Драгалевци е без
канализация. Другият показател дава представа каква част от мрежата е свързана с
пречиствателната станция за отпадъчни води. Тук примерът е със селата около София,
които, ако имат изградена централизирана канализация, нямат колектор, който да води
отпадната вода до близка пречиствателна станция и тя се изхвърля в най-близкото
дере (масово в селата в северните територии на СО). Ако няма канализация, се ползват
септични (вече незаконни) ями или изгребни ями, които също създават сериозни
екологични проблеми.
Има и друг проблем - на много места има изградена канализация, която не се стопанисва
от СО по ред причини, най-вече, защото не отговаря на нормативите. Тази канализация
обаче има отношение към градската канализация, защото тя генерира водни количества,
въпреки, че на документи не съществува. Има доста такива участъци по мрежата.
Когато се насложат всички тези детайли за мрежа от близо 2000 км, ситуацията
наистина става сложна за анализиране. Разнообразните начини на събиране на данните
създават предизвикателства в обвързването им с конкретни територии като част от
градското планиране.

3. SWOT Анализ
Силни страни
● Множеството необитавани жилища – скрит потенциал за жилищния сектор
● Териториален и обектов резерв в границите на компактния град за развитие на
добра жилищна среда
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● Тенденция за повишаване на жилищния стандарт в следствие на повишаващата се
жилищна площ на глава от населението
● Задоволително конструктивно състояние на жилищния фонд
● Тенденция за повишаване на финансова достъпност до жилище за последните 10
години – намалява отношението цена/доход
● Множество нереализирани стари индустриални терени в границите на компактния
град
Слаби страни
● Нисък дял общински жилища с непрекъснато намаляващ брой и лошо състояние на
жилищата
● Липса на ефективни модели за управление, поддържане и развитие на общинския
жилищен фонд
● Липса на механизми за жилищно подпомагане, включително и в частния сектор,
насочено към най-нуждаещите се, но и уязвими групи и млади хора
● Голям брой необитавани жилища и липса на механизъм за проследяването на този
дял
● Недостиг на социална, транспортна и инженерна инфраструктура в
новоразвиващите се жилищни територии и натоварване на съседни зони.
● Изграждане на множество нови жилища при тенденция за намаляващ прираст на
населението на общината и дългосрочна демографска прогноза, предвиждаща дори
по-малко население в София-град от настоящите стойности
● Липса на активни действия за повишаване качеството на съществуващия сграден
фонд и непълноценното му разпознаване като потенциал
● Голям дял жилищни сгради в незадоволително общо експлоатационно състояние
● Много нисък дял на одобрените и реализирани по НПЕЕМЖС проекти
● Висок дял на разхода за наем или покупка на жилище от месечния доход на жител
● Липса на жилищна политика на национално, но и местно ниво
● Висок дял на частната собственост в жилищните сгради затруднява системното
и синхронизирано поддържане на сградния фонд
● Висок дял на необитаваните жилища, затрудняващи системното и синхронизирано
поддържане на сградния фонд и прилагането на по-масови и мащабни политики
● Липса на ясна дефиниция и достатъчно пълноценно разбиране за “социални” или
“достъпни” жилища, често стигматизиране и свързване с малцинствени групи
● Липса на данни за жилищните нужди на населението в уязвимите групи, което
затруднява оценката на съществуващото положение.
● Липса на ясна, прозрачна и лесно достъпна база данни за паспортите на отделните
жилищни сгради
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Възможности
● Политика на ЕС за обновяване на сградния фонд - социална, екологична, икономическа
перспектива
● Реализиране на конкретни мерки за подобрение и конструктивно обновяване,
идентифицирани на основа на проведени изследвания
● Ниският дял обновени до момента сгради дава възможност за дълбоко и
синхронизирано конструктивно, инсталационно и енергийно обновяване на
сградния фонд занапред
● Финансиране на нови национални и местни програми за обновяване на жилищните
сгради и повишаване качеството на живот
● Изготвяне на национална жилищна политика
● Изготвяне на жилищна политика на СО
● Повишеното количество данни за града и жителите му, както и активното
партньорство и обмяна на опит с други европейски градове дава възможност за
разработване на качествен, аргументиран и актуален на съвременните нужди
стратегически и инструментален пакет за жилищни политики
● Подобряване качеството на жилищната среда чрез различни механизми на местно
ниво
● Предстоящо национално преброяване, което ще даде актуална информация за
жилищния сектор
● Повишаване на финансовата достъпност в жилищния пазар и осигуряване на
социални жилища за уязвимите групи чрез ново строителство или чрез адаптиране
на съществуващ сграден фонд
Заплахи
● Риск от несинхронизиране на жилищните политики на национално и местно ниво
помежду им, както и с останалите секторни политики и стратегии
● Продължаване на тенденцията за частични и несистемни дейности по
конструктивното и енергийно обновяване на съществуващия сграден фонд
● Ненавременна и несъобразена с реалните проблеми на Столична община жилищна
политика
● Неприложимост на добри чужди практики за жилищни политики заради
структурата на собствеността и локалните специфики по отношение на
жилищата.
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1. Анализ на стратегическите документи
1.1. Европейско законодателство
Процесът на хармонизация със законодателството на ЕС е завършен и всички европейски
директиви, отнасящи се до питейните води, са напълно транспонирани в националното
законодателство. Основната цел, заложена в европейското законодателство, е да се
гарантира наличието на достатъчно добро качество на водите за всички законни нужди
чрез по-добро прилагане на текущата политика на ЕС в областта на водите,
интегриране на целите на политиката за водите в други области на политиката и
преодоляване на пропуските в действащата рамка. В плана за водните ресурси се
предвижда установяване от държавите-членки на сметки за водата и цели за водна
ефективност, както и разработване на стандарти на ЕС за повторно използване на
водата.
Основни елементи на правната уредба, регламентираща управлението на ВиК отрасъла,
които не са уредени от законодателството на ЕС, се разглеждат от националното
законодателство.

1.2.

На национално ниво

1.2.1. Национални цели и политики
Целите в областта на водоснабдяването, които се поставят на национално ниво, са
определени в два основни документа:
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
и План за действие
Стратегията очертава цялостната визия за водния сектор и в нея са определени
отговорностите на различните институции при подготовката и изпълнението на
отрасловите стратегии и планове. Поставени са следните четири основни цели:
● Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени
на климата, водещи до засушаване;
● Запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води;
● Подобряване на ефективността на интегрираното управление на водата като
стопански ресурс;
● Намаляване на риска от щети при наводнения.
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Определя стратегическите цели и приоритети на отрасъл ВиК в Република България,
както следва:
Съответствие

ВиК отрасълът отговаря на националните/ европейските
изисквания

Устойчивост

ВиК отрасълът е екологосъобразен, финансово и технически
жизнеспособен

Социална поносимост Цените на ВиК услугите са социално поносими за
потребителите
Качество/цена

Качеството на услугите и ефикасността на ВиК операторите
съответстват на добрите европейски практики

1.2.2. Обща правна рамка
Закон за водите
Урежда всички правоотношения, свързани със собствеността и управлението на водите
като национален природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и
съоръжения.
Регламентира също така управлението, планирането и изграждането на водопроводни и
канализационни системи и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги,
както и създаването и функционирането на асоциациите по водоснабдяване и
канализация и ВиК операторите.
Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
Урежда регулирането на цените, достъпността и качеството на водоснабдителните и
канализационните услуги, предоставяни от ВиК операторите. ЗРВКУ се допълва от
няколко подзаконови нормативни акта, включващи:
● методика за регулиране цените на ВиК услугите;
● дългосрочните целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите;
● условията и реда за определяне на годишните целеви нива за качество на тези
услуги и методи за тяхното отчитане;
● елементите и параметрите на бизнес плановете и реда за контрол на
изпълнението им;
● методика за определяне правилата за упражняване на контрол върху състоянието
на водоснабдителните системи в урбанизираните територии и анализа на
тяхното състояние, включително размера на общите загуби на вода и пр.

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в
Република България 2014-2023 г.
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Закон за устройство на територията
Глава четвърта „Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“, както и
групата наредби, издадени на основание на ЗУТ, намират приложение в дейностите по
предоставяне на ВиК услуги, като регламентират инвестиционния процес и
изискванията за изграждане на ВиК системи и съоръжения.
Закон за здравето
Изискванията по отношение качество на водите за питейно-битови нужди.

1.3.

На регионално ниво

1.3.1. ИОУП-2009
ИОУП-2009 на СО увеличава урбанизираната територия, включително и територията на
„зони за далекоперспективно развитие”, като по този начин се допуска разширяване на
града.
Направен е анализ на съществуващото състояние по компоненти: водоснабдяване,
канализация, открити водни течения, описани са принципи на параметриране и
изграждане на системите, предложени са проектни решения и специализирани програми.
1.3.2. ОПР 2014-2020
ОПР на Столична община за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в
документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво - Национална
стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено
развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЗР за 2014-2020, Стратегията на
област София–град 2014-2020, както и всички общински стратегически документи,
свързани с пространственото развитие и развитието на транспорта, на социалните
услуги и социалното включване, техническата инфраструктура, културата, опазването
на околната среда и др.
ВиК инфраструктурата е застъпена в реализирането на мерките за постигане на
Стратегическа цел 3: Интегрирано пространствено развитие и издигане на общинския
център в полицентричната система от големи градове в ЕС и по-специално при
Специфична цел 3.1.1. Развитие на комуникационно-транспортната система и градската
мобилност, където се включва и изграждане на съпътстваща на конкретния
транспортен обект ВиК инфраструктура и Специфична цел 3.1.2. Изграждане и
модернизация на мрежите на екологичната инфраструктура – водопроводни и
канализационни мрежи, третиране на отпадъците.
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1.3.3. ИПГВР 2013-2020
ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти,
действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски
територии в неудовлетворително състояние, с натрупани социално-икономически
проблеми, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал. Целта е
трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на тези
територии така, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от
въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени
поотделно.
Основен критерий за определяне на зоните за въздействие е наличие/ липса и състояние
на ВиК инфраструктура, тъй като с изграждане или реконструкция на ВиК
инфраструктурата в зоните за въздействие в ИПГВР ще се способства за цялостното
въздействие на плана.
1.3.4. Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура 2017-2025
Стратегията е разработвана като инструмент за планиране на инженерната
инфраструктура по части „Водоснабдяване“, „Канализация“ и „Речни корита“ и като
основа при изготвянето на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за
водоснабдяване и канализация на територията на Столична община.
Определени са главната цел и подцели, които хармонизират с основни принципи на
концепцията за устройство на територията, залегнала в ОУП и ИОУП-2009 на Столична
община.
Актуализирани са данните за съществуващото състояние и собственост на
елементите на системите по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Речни корита“.
Изготвена е оценка на общите нужди на водоснабдителната и канализационна системи и
откритите водни течения, като са посочени всички идентифицирани инвестиционни
проекти с техните прогнозни разходи. Проучени са и са описани възможните източници
на финансиране. Предложен е подход за приоритизиране на инвестиционните проекти в
случаите, когато възможните източници на финансиране не покриват общите нужди от
инвестиции на конкретната система.
1.3.5. Стратегия за управление на утайките, формирани при пречистване
на отпадъчните води на СО до 2025
Дългосрочната стратегия за управление и оползотворяване на утайките има за цел да
определи възможностите за управление на утайките от ГПСОВ „Кубратово” и утайките,
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генерирани на територията на Столична община за периода 2015–2025 г., като в
стратегията се взема предвид количеството утайки, което се очаква да бъде
формирано в резултат на пречистването на отпадъчните води от гр. София и
населените места на територията на Столична община в периода 2015-2025 г.
1.3.6. Бизнес план на „Софийска вода“ АД
Въпреки, че не е общински документ, бизнес планът на „Софийска вода" АД за периода
2017-2021 г. е стратегически документ по смисъла на закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационни услуги. В него се посочват очакваните стойности
на показателите съгласно нормативните изисквания, заложени в Наредба за регулиране
на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за периода на
действието му.

лист 397 от 1286

реконструкции на ВиК мрежата в агломерации над 10 000 еквивалент жители, с цел
повишаване на равнището на свързаност и пречистване на отпадъчните води и
намаляване на загубите на вода. Също така се планира финансиране за разработването
на стратегически документи, модернизиране на системите за мониторинг и качество на
водите, опазване на питейните води и подобряване на качеството им. Бенефициенти ще
бъдат ВиК дружествата, Столична община, структури на МРРБ, МОСВ, МЗ и Български
ВиК холдинг.

В Бизнес плана 2017-2021 г. подробно е описано съществуващото състояние на ВиК
системите, експлоатирани от дружеството, дефинирани са и основните проблеми.
Представена е инвестиционната програма на дружеството за референтния период
2017-2021 г.
1.3.7. Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) - проект
Разработването на РПИП е задължително условие за получаване на финансиране за
доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата по ОПОС 2014-2020, тъй като
основните му цели са постигане на съответствие с националното и европейско
законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на
отпадъчни води и постигане на ефективност на съоръженията и процесите на ВиК
оператора.
В РПИП е извършен анализ на данни, планови документи, наличен капацитет и проектна
готовност, определени са мерки за постигане на съответствие с европейското и
българското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и
пречистването на отпадъчни води, изменението на климата и др. Направени са
прединвестиционни проучвания, попълнен е формуляр за кандидатстване за европейско
финансиране и са разработени инвестиционни проекти в идейна фаза за агломерациите
над 10 000 еквивалент жители (е.ж.)

1.4. Бъдещи политики
В следващия програмен период ОПОС ще акцентира върху кръговата икономика като
политика, която се стимулира от ЕС. По приоритет “Води“ ще се подкрепят
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1.5.

Изпълнение на индикативните програми към плановите

документи

лист 398 от 1286

1.5.2. ИПГВР 2013-2020
От предвидените в ИПГВР обекти, които включват изграждане на ВиК
инфраструктурата, към момента са реализирани:
● бул. "Витоша";
● Национален дворец на културата;
● ул. "Граф Игнатиев", "Цар Иван Шишман", "Солунска“.
За останалите проекти не е имало проектна готовност и осигурено финансиране,
достатъчни за тяхната реализация до 2020 година.
Секторната структура е сложна, с много заинтересовани страни, което затруднява
инвестиционния процес.
Стратегическите документи на национално и местно ниво са добре разписани,
извършени са задълбочени анализи и на тяхна база са определени ясни цели и мерки за
постигането им.
Наблюдават се дефицити при изпълнение на заложените цели и мерки на регионално ниво.
Основните причини са липса на проектна готовност и липса необходимия финансов
ресурс.
Необходимо е да се усъвършенства процесът по извършване на контрол на изпълнението
на индикаторите за проследяване на заложените цели.
Трябва да се оптимизира изборът на проектни предложения, като се определят критерии
за постигане на съответствие със заложените финансови рамки на съответните
стратегически документи.

2. Анализ на текущото състояние
Източник: Регионално прединвестиционно проучване
1.5.1. ОПР 2014-2020
Значителна част проектите с отношение към ВиК инфраструктурата, включени в
индикативната таблица с проектни предложения на ОПР 2014-2020 не са обезпечени с
инвестиционни проекти и нямат конкретни финансови параметри. Източниците на
финансиране трябва да се възприемат като „възможни“.

Водопроводната система на Столична община обслужва 100% от населението. По данни
на “Софийска вода” АД общата ѝ дължина към декември 2020 год. е 3699,00 км, разделена на
4 стратегически зони. По мрежата има обособени над 285 водомерни зони, създават се и
зони за управление на налягането (където е целесъобразно), като процесът на зониране е
динамичен. Експлоатацията се осъществява автоматизирано посредством SCADA
система, която водният оператор непрекъснато разширява и модернизира.
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Основен проблем на разпределителната мрежа е лошото експлоатационно състояние, в
което се намира. В по-голяма си част тя е изградена преди 1999 г. Използвани са
некачествени или морално остарели материали с недостатъчни диаметри.

лист 399 от 1286

Разпределение на оценяваната водопроводна мрежа по диаметри

4%

Разпределение на оценяваната водопроводна мрежа по период на
изграждане

6% 1% 5%

≥ Ø 15мм ≤ Ø 50мм
≥ Ø 60мм ≤ Ø 75 мм

6%

Ø 80мм (Ø 90 мм)

6%

≥ Ø 100мм ≤ Ø 180мм
≥ Ø 200мм ≤ Ø 355мм

2%

22%
1887 - 1923

7%
3%

20%

≥ Ø 400мм ≤ Ø 600мм
≥ Ø 630мм ≤ Ø 950мм

18%

1924 - 1949

≥ Ø 1000мм

1950 - 1959

Няма данни

1960 - 1969

11%

1970 - 1979
1980 - 1989
11%

32%

1990 - 1999
2000 - 2009

15%

2010 - 2015
Няма данни

10%
15%

6%

Разпределение на оценяваната водопроводна мрежа по материали
(%)
1.02%

1.82%
5.22%

Няма данни
Бетон

27.68%
20.27%

Разрастването на територии, в които липсва капацитет на съществуващата мрежа,
изисква промени в техническите решения, свързани със сериозна инвестиционна
дейност. Поради липсата на финансиране тези територии остават нерешени и водят до
натрупване на проблеми.
Друг специфичен за СО проблем е наличието на райони с неприложена или частично
приложена регулация, което прави невъзможно проектирането и изграждането на нови
водопроводи и силно затруднява подмяната или рехабилитацията на съществуващите.
Този проблем е анализиран в доклада.

Поцинкована стомана
Етернит
ПЕВП
Чугун
Стомана

22.66%

Източник: “Софийска вода” АД, 2018 год.
Сериозен проблем представляват водопроводи, строени по стопански способ с неясни
трасета, диаметър, материал и година на изграждане, непредадени като актив на
Концесионера, въпреки че захранват клиенти.

2.1.

Анализ на състоянието по компоненти

2.1.1. Водоизточници
Основни водоизточници на СО са язовир “Искър“, язовир “Бели Искър”, витошки
водохващания и алтернативни водоизточници.

21.33%

* От графиката са изключени водопроводите от полипропилен, стъклопласт, ПВЦ, каменин и зидани, тъй като дължината
им към общата дължина на водопроводната мрежа е пренебрежително малка (~4 км)

Яз. „Искър“ е многогодишен изравнител със завирен обем 655 300 000 куб. м и осигурява
водоснабдяването на около 80% от територията на Столична община чрез довеждащи
водопроводи към ПСПВ „Бистрица“ и „Панчарево“. Няма резервен водоизточник.
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Язовир „Бели Искър“ е високопланински сезонен (едногодишен) изравнител с наличен
(полезен) обем 15 080 000 куб.м, от който се водоснабдява около 20% от територията на
общината. Няма резервен водоизточник.
На територията на Столична община е изградена отделна система за водоснабдяване на
промишлени обекти с условно чиста вода с обща дължина над 47 км, изградена от стомана
през периода 1961-1996 г. Обезпечава се от питейни води, подземни води от терасите на
р. Искър и притоците ѝ и от язовири. Основен водоизточник за условно чиста вода е
Панчаревското езеро с полезен обем 6,165 млн. м³. Общото експлоатационно състояние
на системата за условно чиста вода е лошо.
В последните години се забелязва намаляване на потреблението на условно чиста вода,
дължащо се до голяма степен на намалената индустриална консумация на територията
на СО. В резултат към момента основните потребители на условно чиста вода са ТЕЦ
„София-Изток“ и ТЕЦ „София“, ползващи над 95% от общо подадената вода.
Резервен водоизточник за яз. “Искър” е деривация „Джерман-Скакавица“, която в момента
не е алтернатива, тъй като съоръженията по нея са в много лошо състояние. Според
задълбочен анализ на експлоатацията на яз. “Искър” за периода 1961-2011. „Яз. Искър, в
зависимост от началното напълване, може да осигури до 280 млн. м3 годишно вода за
София с обезпеченост 100% през следващите 20 години, ако водите му се ползват само
за водоснабдяване“. * . Това заключение дава сигурност за обезпечеността на системата
в краткосрочен план, но трябва да се търси алтернатива за далекоперспективно
развитие. Започва изследване за възможността яз. “Огняново” да осигури
алтернативното водоснабдяване на СО.
Допълнителни водни количества за яз. “Бели Искър” могат да бъдат осигурени от каскада
Белмекен-Сестримо през събирателни канали „Грънчар“ и „Манастирски“.
Предстои проектирането и изграждането на реверсивна връзка за прехвърляне на водни
обеми от яз. “Искър” към яз. “Бели Искър”. Така ще бъде създадена алтернатива на
захранването от яз. “Бели Искър”.
За подобряване на водния баланс на СО трябва да се разгледат и възможностите за
водочерпене и използване на подземни води, термоминералните води и оборотното
използване на вода. Необходимо е да се възобновят проучванията за алтернативни
водоизточници и актуална единна концепция за комплексно водоснабдяване на София и СО

лист 400 от 1286

в дългосрочен план (хоризонт след 2020 година), като проучванията трябва да се
обвържат с “Генерални схеми за използване на водите в районите с басейново
управление” (2000 г.) и “План за управление на водите в Дунавския речен басейн”
(публикуван проект в края на 2008 г.). Също така, за да се определи нуждата от
рехабилитация/ реконструкция на мрежата за условно чиста вода, трябва да се изготви
анализ за необходимостта от използването на условно чиста вода. Село Клисура трябва
да бъде свързано към водоснабдителната мрежа на гр. Банкя.
2.1.2. Воден баланс
Проектното решение за обезпечаване на Столична община с необходимите водни
количества с качества на “питейна вода” съгласно Измененията на ОУП с хоризонт 2030
г. е изведено на базата на следните параметри:
● Обитатели съгласно максималния капацитет по структурни единици N=1 747 000
жители;
● Водоснабдителна норма 310 л/ж/ден, като в тази норма е включено водното
количество и за общественото обслужване, местната промишленост, домашните
животни, противопожарни нужди;
● Коефициент на денонощна неравномерност 1,25;
● Коефициент на часова неравномерност 1,40;
С така приетите параметри в ОУП са определени характерните водни количества,
необходими за обезпечаване на водоснабдителните нужди на СО, както следва:
● Q ср. ден. = 1 747 000 ж. x 310 л/ж.ден. = 541 570 000 л/ден
● Q ср. ден. = 6,268 куб.м/с
● Q макс. ден. = 6,268 x 1,25 = 7, 835 куб. м/с
● Физически загуби в системата - 20% от Q ср. ден.
● Q физ. заг. = 6,268 x 0,20 = 1,254 куб. м/с
● Водно количество, което постъпва в системата след пречиствателните станции:
● Q ор. = Q макс. ден. + Q физ. заг. = 7, 835 + 1,254 = 9,089 куб. м/с
● Водно количество, което трябва да постъпва от водоизточниците:
● Q изт. = Q ор. х 1,10 = 9,089 x 1,10 = 9,998 куб.м/с
Водните количества, които могат да постъпват от водоизточниците към града в
момента са:
По Рилски водопровод
От ПСПВ „Панчарево“
От ПСПВ „Бистрица“
Общо

1,8 куб. м/с
2,25 куб. м/с
6,75 куб. м/с
10,80 куб. м/с
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2.1.3. Довеждащи водопроводи
От данните на „Софийска вода“ за иззетите водни количества от основните
водоизточници за периода 2007-2019 се забелязва трайна положителна тенденция на
намаляване на иззетата вода. Към 2019 г. общо иззетите водни количества са с 35% помалко спрямо тези през 2007 г. Причините за това са комплексни – намаляване загубите
на вода в мрежата чрез управление на налягането и подмяна и рехабилитация на
съществуващите водопроводи, оптимизиране на управлението на системата, намалена
консумация и използване на ефективни водочерпни уреди от крайните потребители.

Иззети водни количества от природните водоизточници за питейни и непитейни нужди
(по данни от „Софийска вода“ АД)

Източник: Софияплан
До пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)
Рилски водопровод е с проектен капацитет 3,5 куб.м/с в участъка от включване „Бели
Искър“ до Плана, а от Плана до ВЕЦ „Симеоново“ 2,25 куб.м/с, който обаче не може да бъде
достигнат поради факта, че при два от дюкерите не е изградена проектната втора
тръба. Максималното водно количество, което може да се подаде по този водопровод е
1.8 куб. м/с.
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Общата дължина на съоръжението на територията на община „Самоков“ е около 53 000
м. На територията на община „Самоков” от Рилски водопровод се подава сурова вода за
„ВиК“ ЕООД – София за следните населени места: Боровец, Говедарци, Маджаре, Мала
Църква, Самоков, Рельово, Райово, Белчин, Алино, Горни и Долни окол.
От с. Плана до Водна камера „Симеоново“ Рилският водопровод е с обща дължина около 20
000 м. От ВК „Симеоново“ е изграден високонапорен стоманен водопровод, който
водоснабдява р-р „Лозенец“ (водопроводът работи под напор от около 42 bar). От този
високонапорен водопровод е изграден стоманен водопровод за р-р „Мало Бучино“ (т.нар.
Малобучински водопровод). Успоредно с напорния водопровод, преди ВК „Симеоново“ е
изграден захранващ водопровод, който водоснабдява части от кв. Симеоново. От него е
изграден стоманен водопровод, вървящ успоредно на Малобучински водопровод, който
водоснабдява кв. Драгалевци, Киноцентър и Бояна.
От Рилски водопровод се водоснабдява около 20% от територията на Столична община:
Прилежащите села - Плана, Железница, Бистрица, Кокаляне и Мало Бучино;
Кварталите от подвитошката яка – Симеоново, Драгалевци, Киноцентър, Бояна, Княжево
и прилежащите вилни зони, Централна градска част, водоснабдена от р-р „Лозенец“,
който се захранва от яз. „Бели Искър“ и от яз. „Искър“, гр. Банкя, прилежащите квартали
Вердикал, Градоман, Михайлово и с. Иваняне, кв. Горна баня и кв.Суходол.
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и дебитът на водопровода силно варира, достигайки до 300 л/с заедно с водата от
каптажите.
Водопровод „Черни Искър“ и съоръженията към него са в незадоволително
експлоатационно състояние. В по-голямата си част е изпълнен от Ø 500 мм етернит.
Условно се дели на 3 части според проводимостта си, като участъкът от убивателна
шахта Мала Църква до кантон Мала Църква лимитира целия водопровод на около 400 л/с (2
тръби по 200 л/с). За да се използва оптимално системата трябва да се подменят голяма
част от тръбопроводите, което към момента не е възможно поради нуждата от големи
инвестиции и проблемите при строителство в община Самоков и на територията на
парк Рила.
Водопровод „Джерман-Скакавица“ и съоръженията към него са в лошо експлоатационно
състояние и на практика същите не могат да изпълняват предназначението си. Според
водостопански баланс от 1996 година по тази система могат да се прехвърлят
максимално 17 400 000 куб.м годишно.

Водопровод „Искър“ е напорна деривация за довеждане на 13,50 куб.м/с вода от язовир
„Искър“ до ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“. Поради това, че вторият водопровод
от АК „Зли камък“ до ПСПВ „Бистрица“ не е изграден, действителните водни количества,
които могат да бъдат подадени по този участък възлизат на 6,75 куб.м/с, при работен
режим на станцията и 8,5 куб.м/с при форсиран режим на работа на станцията.

Към момента общият капацитет на довеждащите водопроводи е 13,9 куб.м/с. При
нормални условия се подават до 5,5 куб.м/с. Ако се изпълнят проектните решения може да
се достигне проводимост до 20,1 куб.м/с. Възстановяването на проектната
проводимост на деривация “Пасарел-Панчарево” и на Рилски водопровод в по-далечно
бъдеще ще осигури водоподаване в мрежата при аварии в ПСПВ “Бистрица”. По Рилски
водопровод са констатирани редица проблемни участъци. Това налага да се направи
подробно проучване на състоянието му, като се препоръчат конкретни мерки за пълна
или частична рехабилитация на конкретни участъци. За да се елиминира сегашното
водоснабдяване със сурова вода от деривация “Пасарел”, трябва да се реализира
проектът за водоснабдяване на тези населени места от Рилски водопровод.

Водопровод „Пасарел“ представлява система от безнапорни закрити бетонови канали,
тунели, дюкери и акведукти с обща дължина 10,9 км и има проводимост от 4,5 куб.м/с.

Необходимо е да се извършва ежегодно обследване на състоянието на довеждащите
водопроводи.

Водопровод „Върхова аварийна връзка“ е с капацитет 5,0 куб.м/с до пречиствателната
станция за питейни води при авария по водопровода от ВЕЦ „Пасарел“. След влизане в
експлоатация на ПСПВ „Бистрица“ е преустановено взимането на вода от този
водопровод.

От ПСПВ до главните резервоари
Водопровод „Мало Бучино“ и съоръженията към него са в добро експлоатационно
състояние.

Витошки водопроводи. При „Каменно здание“ високо на р. Боянска е изградено
водохващането на „Витошкия водопровод“. Водите на витошките реки не са регулирани

Два броя водопроводи ДУ900 от ВЕЦ „Симеоново“ до р-р „Лозенец“ са в лошо
експлоатационно състояние. Поради преминаване на много места по трасетата на тези
водопроводи на надземни и подземни линии високо напрежение, в тези участъци се
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развива явлението електрокорозия. Това води до възникване на аварии, които поради
местоположението и сравнително голямата дълбочина, на която са разположени (над 3,50
m), се отстраняват много трудно.
Водопроводи от ПСПВ “Панчарево” до резервоар “Бъкстон” и ПС “Бъкстон” /I
водопроводна нитка + гравитачен канал/ и двата водопровода и съоръженията към тях
са в сравнително добро експлоатационно състояние. Трасетата им отчасти
преминават през частни имоти и в някои участъци Нитка I е засипана с насипи с
височина около 10 m.
Водопровод ДУ 1500 от ПС „Бъкстон“ до разпределителна шахта за р-ри „Модерно
предградие“ и „Лозище“ и съоръженията към него са в сравнително добро
експлоатационно състояние.
Водопровод ДУ900 от разпределителна шахта до р-р „Лозище“ до разпределителната
шахта при жп линия София–Перник: водопроводът и съоръженията към него са в
сравнително добро експлоатационно състояние, а след разпределителната шахта
подлежат на рехабилитация и подмяна.
Водопровод ДУ900 от разпределителна шахта до р-р „Модерно предградие“водопроводът и съоръженията към него са в незадоволително експлоатационно
състояние.
Водопровод от ПСПВ “Бистрица” / II водопроводна нитка/ до връзката с I водопроводна
нитка и гравитачен канал и съоръженията към него са в добро експлоатационно
състояние. Нитка 2 е много голямо съоръжение, което трябва да захранва р-р „Под Бояна“
от ПСПВ „Бистрица“. Към момента поради недостиг на средства е изграден само в
частта, с която да захрани вече съществуващите стратегически водопроводи.
Кремиковски водопровод е с обща дължина приблизително 34 000 м. Той е в много лошо
експлоатационно състояние. Започва от ПСПВ „Панчарево“, преминава през районите
„Панчарево“, „Искър“ и „Кремиковци“, като трасето в по-голямата си част не е теренно
обезпечено. В миналото водопроводът е изграждан за задоволяване на нуждите от
промишлено водоснабдяване на МК „Кремиковци“. Към настоящия момент поради липса на
алтернатива се използва за водоснабдяване на населените места на територията на
районите, през които преминава. На част от водопровода с приблизителна дължина 16 км
и диаметър Ø 1000 мм трябва да бъде определена собствеността (СО или частна на МК
„Кремиковци“).

лист 403 от 1286

Довеждащите водопроводи са в добро експлоатационно състояние с малки изключения.
Въпреки това е необходимо да се извършва ежегодно обследване на състоянието им.
Трябва да се намери трайно решение за водоснабдяване на селищата, които в момента се
захранват от Кремиковския водопровод.
Предвид липсата на резервен обем за голям брой населени места е от изключителна
важност да не се допуска изграждането на насипи в сервитутите на стратегическите
водопроводи, които допълнително възпрепятстват отстраняването на аварии на
съоръженията и могат да доведат до дълго безводие за домакинствата.
2.1.4. ПСПВ
Територията на Столична Община се обслужва от 4 ПСПВ.
ПСПВ „Панчарево“ е с двустъпална схема на пречистване, включваща процесите
избистряне и филтрация. Проектирана е да пречиства 4,5 м3/с вода. Захранва се със
сурова вода от яз. “Искър”, с води от деривация „Пасарел“. По данни от „Софийска вода“ АД
в последните години ПСПВ работи със значително по-малък дебит от проектния.
ПСПВ „Бистрица” е с едностъпална схема на пречистване. Проектният капацитет за
първи етап е 6,75 м3/с, а максималният капацитетът би могъл да достигне 13,5 м3/с.
ПСПВ се захранва с вода от язовир „Искър”. Производителността на ПСПВ „Бистрица“ е
значително по-малка от проектната.
ПСПВ за с. Долни Пасарел е с едностъпална схема на пречистване на водата. Водоснабдява
от аварийната деривация от яз. „Искър“. Проектната производителност е 10 л/с, но
ПСПВ работи със значително по-малък дебит.
ПСПВ „Мала църква” е с едностъпална схема на пречистване на водата с проектна
производителност 2000 л/с. Водоизточник е Рилския водопровод, след изтичалото на
ВЕЦ “Мала Църква”. Станцията работи с дебит, близък до проектния си.
ПСПВ, обслужващи територията на СО, работят с капацитет по-малък от проектния
си.
Не се налага изграждане на нови ПСПВ, но е необходимо да се извърши рехабилитация на
съществуващите, за да се гарантира безпроблемната им работа при проектния им
режим в бъдеще.
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2.1.5. Резервоари
За водоснабдяването на София са изградени 15 стратегически (главни) резервоара с общ
обем 336 560 куб. м, 4 от които с общ обем 78 060 куб.м. не са в експлоатация („Под
Симеоново“, „Красно село“, „Княжево“ и „Под Бояна“). Това затруднява водоснабдяването
на прилежащите им територии и поради тази причина е важно те да бъдат въведени в
експлоатация. Необходимо е да се презонира водоснабдителната система на града и да се
изградят водопроводни връзки между главните резервоари там, където липсват, за да се
повиши сигурността на водоподаването и да се осигури равностоен еквивалент „обем
резервоари на жител“, тъй като в момента има диспропорция между изграден обем
резервоари и обслужвано население. Резервоарите, които са в експлоатация, са в добро
техническо състояние, след направен основен ремонт. Трябва да се анализира
необходимостта от изграждане на нови стратегически резервоари на територията на
СО.

№

1.

2.

3.

Водоснабдителна

Резервоар

Обем

зона

(име)

(куб. м)

Година

терен

Статус

(м)

Първа

Колежа

60 000

1978

617

В експлоатация

водоснабдителна

Лозенец

18 555

1926

605

В експлоатация

зона

Коньовица

26 500

1964

611

В експлоатация

Изток

28 500

1963

660

В експлоатация

Втора

Драгалевци

15 750

1964

657

В експлоатация

водоснабдителна

Модерно

зона

предградие

57 000

1976

643

В експлоатация

Бъкстон

21 000

1964

652

В експлоатация

Трета

Лозище

16 000

1977

682

В експлоатация

водоснабдителна

Под

зона

Симеоново

38 000

1976

691

Не работи

Красно село

21 000

1976

680

Не работи

Под Бояна

16 000

1976

710

Не работи

Бояна

2 500

1929

771

В експлоатация

Княжево

3 060

1983

761

Не работи

Мало Бучино

13 000

1979

887

В експлоатация

1 250

1950

730

В експлоатация

Четвърта
4.

водоснабдителна
зона
Пета

5.

водоснабдителна
зона

6.

гр. Банкя

Мало Бучино стар

7.
8.

9.

Кота
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Общ обем
в т.ч. в
експлоатация
в т.ч. в извън
експлоатация

338 115
260 055

78 060

Стратегически резервоари за Столична община – съществуващи. Източник: Регионално
прединвестиционно проучване
За квартали и населени места извън територията на компактния град са изградени 44
локални резервоара, които служат като дневни изравнители, осигуряват равномерното
водоподаване и необходимото качество на водата чрез вторично дезинфекциране. Някои
от тези резервоари са с изчерпан капацитет, а редица квартали и селища на
територията на СО нямат изградени локални резервоари и се водоснабдяват директно
от довеждащите водопроводи. Това е основен проблем за функционирането на
водоснабдителната система в тези територии и изисква своевременното му решаване.
Съгласно анализа в ОУП, териториите, които се нуждаят от изграждане на нови
резервоари, са разделени на северни и южни.
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№

Територия

1.

Казичене

2.

Кривина

3.

Долни Богров

4.

Горни Богров

5.

Ботунец

6.

Челопечене

7.

Чепинци

8.

Негован-Световрачене

9.

Кубратово

10.

Требич

11.

Мировяне

12.

Нови Искър – Гниляне

13.

Мрамор

14.

Волуяк

15.

Житен

16.

Доброславци

Водоснабдяване от:

лист 405 от 1286

Забележка

Дубльор на III-ти водопроводен ринг - водопровод Ø

Нов обем (м3)

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

1 066

Кремиковски водопровод - директна връзка

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

291

Кремиковски водопровод - директна връзка

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

581

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

290

350 мм, етернит

Кремиковски водопровод - продължение Ø 400 мм,
стомана
Кремиковски водопровод - продължение Ø 546 мм,

Кварталът не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. Обемът на

етернит

необходимия резервоар не е изчислен в ОУП, посочен приблизителен обеm

Кремиковски водопровод - продължение Ø 546 мм,

Кварталът не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод. Обема на

етернит

необходимия резервоар не е изчислен в ОУП, посочен приблизителен обеm

III-ти водопроводен ринг - Чепински ринг Ø 700 мм,
стомана
III-ти

водопроводен

1 200

500

Съществуващ р-р с обем 300 m3, поради съществуващата схема на водоснабдяване не се водоснабдява
нормално цялата територия, р-рът работи като контра-резервоар и постоянно прелива; към момента е

790

изключен
ринг

-

Чепински

ринг

-

Водопровод за Гниляне Ø 400 мм, етернит
III-ти водопроводен ринг - Водопровод за Бенковски и
Кубратово
III-ти водопроводен ринг - Водопровод Ø 700/600 мм,
стомана за Нови Искър
III-ти водопроводен ринг - Водопровод Ø 700/600 мм,
стомана за Нови Искър

Съществуващ р-р с обем 620 m3, според ОУП се предвиждат нови обеми от 1 420 m3.

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

545

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

620

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

872

III-ти водопроводен ринг - Водопровод Ø 700/600 мм,

Започнато изграждане на основен резервоар, изградена само площадка. Водопровод Ø 600 мм СТ е изграден

стомана за Нови Искър

от кв. „Славовци“ до площадката на резервоара, но негоден за ползване.

III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод
Ø800/500/400 мм, стомана
III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод
Ø 800/500/400 мм, стомана
III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод
Ø800/500/400 мм, стомана

1 420

2 480

Кварталът не е обезпечен с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

515

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

680

Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод.

155

III-ти водопроводен ринг - Северозападен водопровод

Селото е обезпечено с р-р Доброславци с обем 739 м3 , захранва се от стратегически водопровод чрез

Ø800/500/400 мм, стомана

помпена станция ”Доброславци”.

739

Необходими нови резервоари – северни територии. Източник: Регионално прединвестиционно проучване
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№

Територия

Водоснабдяване от:
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Забележка
Съществуващият р-р е с обем 100 м3 и на практика не работи като резервоар, селото не е обезпечено с

Нов обем (м3)

325

1.

Железница

Рилски водопровод - директна връзка

2.

Бистрица

Рилски водопровод - директна връзка

Тези обекти са част от проекта за водоснабдяване на кв. „Бистрица“, „Кокаляне“ и „Панчарево“ от Рилски

3.

Ловджийска чешма

Рилски водопровод - Бистрица

водопровод, към този проект се предвижда изграждане на нови главни водопроводни клонове.

4.

Симеоново

Рилски водопровод - ВК Симеоново

Кварталът се водоснабдява директно, не е обезпечен с водоем

1 800

5.

Драгалевци

Рилски водопровод - ВК Симеоново

Кварталът се водоснабдява директно, не е обезпечен с водоем

7 600

водоем

1 800
500

Съществуващия р-р е с обем 150 м3 (към момента е изключен) и на практика не работи като резервоар,
6.

Горна баня

Рилски водопровод - Малобучински водопровод

кварталът не е обезпечен с водоем, предвижда се сериозно разширение на територията, което се спира без

8 000

водоем
7.

Бояна

Рилски водопровод - Малобучински водопровод

8.

Мърчаево

Местни водоизточници

9.

Герман

Водопровод за с. Лозен Ø 600 мм, стомана

10.

Долни Пасарел

Директна връзка от напорен тунел 380 см

Бояна се захранва от резервоарите „Бояна“ (V=2500 м3), „Княжево“ (V=3060 м3, не работи) и „Господарев
кладенец“ (V=100 м3 , не работи). Предвижда се нов на кота 845 м с обем 1400 м3.
Съществуващия р-р е с обем 200 м3 и на практика не работи като резервоар, селото не е обезпечено с
водоем
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от стратегически водопровод
Селото не е обезпечено с водоем, захранва се директно от довеждащ водопровод. Има р-р Долни Пасарел,
който е с контра резервоари.

1 400

650
513
230

Необходими нови резервоари – южни територии. Източник: Регионално прединвестиционно проучване
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Липсата на резервоари, осигуряващи равномерното водоподаване в редица квартали и
селища на територията на СО изисква спешното им планиране и изграждане.

мащабни реконструкции и промяна на основните потоци вода по мрежата), е невъзможно
цялата територия с налягане в мрежата над 6 bar да бъде покрита със зони за управление
на налягането.

Доказана е необходимостта от пускане в експлоатация на четирите резервоара, които
не работят към момента - „Под Симеоново“ (който вече е рехабилитиран), „Красно село“,
„Под Бояна“ и „Княжево“.

Същевременно, в довеждащите и стратегически водопроводи се поддържа високо
налягане, за да могат тези съоръжения да осигурят необходимото водоснабдяване до
най-отдалечените точки.

Към настоящия момент не е изграден изравнителен резервоар на изход ПСПВ „Бистрица“,
чрез който да се елиминират хидравличните пулсации, наблюдавани при работа.

Беше направен анализ за определяне на местоположението на водопроводите, които са
най-разпространени и имат най-лоши технически и екологични характеристики – това
са водопроводите, изградени от етернит и стомана, които съставляват почти 50% от
водопроводната мрежа на СО.

На основание на проучвания, направени от ВиК оператора, е взето решение за
възстановяването на работата на р-р „Под Симеоново“, който може да замени
изграждането на компенсаторен резервоар на изход ПСПВ „Бистрица“ и паралелно да
изпълнява своите проектни функции като резервиран обем за район „Младост“ и район
„Студентски“.
2.1.6. Разпределителна мрежа
Общата дължина на водопроводната мрежа за водоснабдителна система „София“ довеждащи и разпределителни водопроводи, отчетена към декември 2020 г., е 3699 км.
Селищата от крайградската част, включени към софийската водоснабдителна система,
са обособени в няколко водоснабдителни групи.

Както се вижда, мрежата на населените места в северните територии на СО е изградена
почти напълно от етернитови тръби. Тези тръби са евтини, не корозират и имат
сравнително малка грапавина. Те обаче са крехки, дебелостенни, връзките между тях са
ненадеждни и поради това са отречени отдавна.
В централната градска част мрежата е изградена основно от стомана. Стоманените
тръби са с много голямата якост, имат здрави връзки и относително малка грапавина на
стените. Основен недостатък на стоманените тръби е по-краткия им
експлоатационен срок и неустойчивостта им на корозия.

Съществува несъответствие в нормативната уредба, според което
водоснабдителните зони са определени за максимален статичен напор 8 bar, а
максималното налягане във водоснабдителни системи на населените места трябва да
бъде 6 bar. Водоснабдителните зони на гр. София са определени според нивата на
съществуващите стратегически резервоари и границите на тези зони не могат да се
променят. На редица територии налягането в мрежата надхвърля горната граница от 6
bar, като на места надхвърля и границата от 8 bar. Особено сериозно е положението за
териториите в Подвитошката яка, в които денивелацията на места е над 200 м от найвисоката до най-ниската водоснабдена точка. През последните няколко години
„Софийска вода“ АД реализира поетапно дългосрочен проект за управление на налягането,
като редуцира налягането в зони, определени като приоритетни, не само за намаляване
на загубите на вода, но и за достигане на заложените в нормативната уредба параметри.
Вече функционира програма за управление на налягането в зоните, където управлението
му е възможно. На практика обаче, поради технологични пречки (необходимост от
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Подобряване ефективността и надежността на водоснабдителната система се
постига с разделяне на водопроводната мрежа на Столична община на 28 зони за
управление на потреблението и една зона за довеждащи водопроводи. За всяка от зоните
са изградени резервоари, работните обеми на които имат за цел да осигурят
необходимите водни количества при максимална часова консумация. Общо по мрежата са
монтирани 552 бр. измервателни устройства, свързани към система за телеметрия
и/или към система SCADA (наблюдение, управление, контрол и събиране на данни). В
основата на по-прецизната работа на водоснабдителните системи стоят
изпълняваните проекти за изграждане на система SCADA, актуализацията на ГИС,
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зонирането на мрежата, управлението на налягането и създаването на хидравлични
модели.
Водопроводната мрежа на територията на Столична община е в незадоволително
експлоатационно състояние. Мрежата е развивана и разширявана едновременно с
разрастването на града, значителен процент от нея е въведена в експлоатация в
началото на 20 век, а в крайградските зони големи участъци са изградени по стопански
начин, преминават през частни имоти, не отговарят на техническите изисквания и
подмяната им е затруднена или невъзможна поради наличие на регулационни проблеми.
Голямо предизвикателство представлява управлението на налягането, тъй като има
несъответствия между нормативните изисквания и техническите параметри на
работа на водоснабдителната система на територията на СО.
За да се осигури безпроблемното функциониране на мрежата, трябва да се извършат
мащабни дейности по изграждане на нова и реконструкция или рехабилитация на
съществуващата мрежа. Това изисква сериозен финансов ресурс, поради което е
целесъобразно да се извърши приоритизация за поетапно изпълнение на проектите.
2.1.7. Други съоръжения по мрежата
Помпени станции
Водоснабдителната система е проектирана и работи като гравитачна. В отделни части
на системата функционират локални помпени станции (ПС), предимно в северната част
на СО, която е равнинна.
Според ОУП са предвидени следните стратегически ПС:
● ПС „Бъкстон“ – резервна мощност, включва се когато се спира ПСПВ „Бистрица“ и
по Втора водоснабдителна нитка се подават водни количества от ПСПВ
„Панчарево“. Тя вече e реконструирана изцяло от ВиК оператора;
● ПС „Коньовица“ (при р-р „Коньовица“) – не работи. Би следвало да подава водни
количества от р-р „Коньовица“ към р-р „Модерно предградие“. Може да се планира
нейното изграждане само след доизграждането на водопровод Ø 900 мм от кв. Овча
купел 2 (от водопровод Ø 1500 мм);
● ПС „Под Симеоново“ (при р-р „Под Симеоново“) – не работи. Би следвало да подава
водни количества от Първа нитка към Втора водоснабдителни нитки. Може да се
планира нейното изграждане само след пускането на р-р „Под Симеоново“ в
експлоатация и възстановяване на входящи/изходящи водопроводи;
● ПС „Лозище“ е изградена като резервна мощност за алтернативно водоснабдяване
на гр. Банкя (р-р „Мало Бучино“). През годините обаче тази ПС работи постоянно за
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водоснабдяването на кв. Горна баня и кв. Суходол. През 2012 г. след реализирани
проекти за изграждане на нови водопроводи и реконструкция на съществуващи е
осигурено гравитачно водоснабдяване на тези територии от Малобучински
водопровод (яз. „Бели Искър“) и ПС „Лозище“ в режим на резервна мощност.
Повечето ПС по системата са реконструирани (сменени помпени агрегати, ВиК мрежи, ел.
инсталации, ремонт на сгради).
Хлораторни станции
Вторичното обеззаразяване на подаваната вода в системата се извършва посредством
хлор и хлорни съединения. На територията на СО са изградени 33 хлораторни станции,
по-голямата част от които са разположени в основни и вторични резервоари, а
останалите са самостоятелни пунктове по мрежата.

2.2. Анализ на състоянието по индикатори
2.2.1. Ниво на покритие с услугата водоснабдяване
Според официални статистически данни от НСИ 100% от населението на територията
на Столична община е водоснабдено. За да се проследява развитието на този показател,
„Софийска вода“ АД определя необходимия процент на увеличаване на броя на
потребителите на годишна база и проследява нарастването на броя на потребителите,
включени към водоснабдителната мрежа за съответния период. За целта използва
официалните статистически данни от НСИ за нарастване на населението, според които
прогнозираното увеличение на общия брой население за периода 2015 – 2020 г. е с 40 608
жители на територията на Столична община или средногодишно увеличение от 8122
жители, а за периода 2020–2025 средногодишното увеличение се забавя до 6524 жители.
Към настоящия момент няма изоставане при покриване на заложения процент на
нарастване.
Нивото на покритие с услугата отговаря на изискванията. КЕВР следи на годишна база
как се развива този показател, като получава нужната информация от водния оператор.
2.2.2. Надеждност/ непрекъснатост на услугите
Ключов показател за определяне ефективността на управление на водопроводната
мрежа е непрекъснатостта на предоставяните услуги. Той дава информация за
намаляване на зоните, респ. населението, засегнато от всички типове прекъсвания на
водоснабдяването. Очакванията на „Софийска вода“ АД са зоните, засегнати от
прекъсване на водоснабдяването да продължат да намаляват благодарение на
изпълняването на мерки за подмяна и монтаж на спирателни кранове и подобряване
управлението на водоснабдителната мрежа.
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По стойностите на този показател могат да се правят изводи за цялостното
функциониране на водопроводната система. Дружеството, опериращо
водоснабдителната система на СО, полага усилия да сведе до минимум прекъсването на
водоподаването, като прилага съвременни технически решения за управлението му.
За постигане на по-добри показатели е необходимо извършването на мащабни
реконструкции и рехабилитации или изграждане на нови водопроводи, чрез които ще се
осигури безпроблемната работа на водоснабдителната система. Тъй като подобни
дейности са свързани със значителни инвестиции, трябва да се прецизира
инвестиционната програма на СО, като се подберат проекти с осигурено финансиране.
2.2.3. Осигуреност – алтернативни водоизточници
Към настоящия момент авариен водоизточник за София е единствено бент „Кокаляне“.
Той има завирен обем 2 700 000 куб. м, от които 900 000 куб. м са сработваем обем,
тоест, в случай на спиране на водоподаването от язовир „Искър“, би могъл да осигури
необходимите за водоснабдяването на СО водни количества за период от 1-2 дни.
За да се осигури непрекъснатост на водоподаването при аварийни (ремонтни) ситуации
на яз. „Искър“ и в по-далечна перспектива за добиване на питейна и условно чиста вода, е
необходимо в бъдеще да се търсят алтернативни водоизточници.
Наличните водоизточници са достатъчни, за да осигурят водоснабдяването на
населените места в общината за следващите 20 години. Въпреки това трябва да се
изследват възможностите за алтернативно водоснабдяване, тъй като към момента
главен водоизточник за СО е единствено язовир „Искър“. Водопроводът „Джерман –
Скакавица“ и прилежащите му съоръжения, изградени, за да увеличат притока към язовир
„Искър“ с води от Струмския басейн по време на пролетно пълноводие, са в лошо
техническо състояние и на практика деривацията е неизползваема. От каскада БелмекенСестримо през събирателни канали „Грънчар“ и „Манастирски“ в сухи години и безводие
на яз. “Бели Искър”, могат да се прехвърлят допълнителни водни количества от
Маришкия басейн към водосбора на р. Искър, които по проектни данни биха могли да
достигнат до 85 000 000 куб.м/год. и не биха били дълготрайно решение при водна криза.
С решение на Министерски съвет от октомври 2020 г. относно действията за
осигуряване на дългосрочна стабилност на водоснабдяването на СО, “Български ВиК
холдинг” ЕАД е определен, след изготвянето на правно-икономически анализ, да възложи
дейностите, свързани с ремонта и/или реконструкцията на язовир „Огняново“ и
действия за осигуряване на възможност за пречистване на питейни води от яз.
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„Огняново“ чрез изграждане на ПСПВ и на нов магистрален водопровод до ПСПВ
„Панчарево“ и свързване на обекта към водоснабдителната система на СО („Чепински
ринг“).
За подобряване на водния баланс на СО трябва да се разгледат и възможностите за
водочерпене и използване на подземни води, термоминералните води и оборотното
използване на вода.
Съгласно споразумение от октомври 2020 г., Министерството на икономиката ще
отпусне на СО средства, които ще се използват за изграждане на реверсивната връзка
между довеждаща система „Бели Искър“ посредством Малобучински водопровод и
довеждаща система „Искър", посредством ПС „Бъкстон". Целта на този проект е да се
осигури непрекъснатост на водоподаването към захранваните от яз. „Бели Искър“
територии с случай на авария или ремонт на язовира. За осигуряване на дългосрочната
стабилност на водоснабдяването на СО в свое решение от октомври 2020 г.
Министерски съвет определя “Български ВиК холдинг” ЕАД да възложи изготвяне на
работен проект за ремонт или реконструкцията на язовир „Бели Искър", както и да
процедира възлагането на изпълнението на заложените в проектната документация
дейности.
Диверсификацията на източниците на вода, тоест осигуряването на алтернативи на
язовир „Искър“, би увеличило устойчивостта на Общината и възможностите ѝ за
реакция в случай на кризи.
2.2.4. Загуби на вода по мрежата
Към 2019 г. постигнатото ниво за общите загуби на вода е 45,17%. Основна тежест
имат реалните загуби на вода (или физически загуби на вода), които се формират от
течовете по водоснабдителната мрежа, възникващи по довеждащите и
разпределителни водопроводи, сградни отклонения и резервоарите. След направени
подробни анализи се виждат няколко основни причини за загубите на вода на
територията на Столична община, а именно:
● В основната си част водопроводната мрежа е с надминат експлоатационен срок;
● Голяма част от водопроводната мрежа е изградена от некачествени материали –
предимно етернит и стомана;
● Водопроводната мрежа на гр. София е проектирана и изградена при работно
налягане от 8 bar, но има редица територии, в които налягането надхвърля 10 и
повече атмосфери;
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● Сериозен проблем създават и водопроводите, изградени на стопански начала,
които обикновено са изграждани с недостатъчни диаметри и са силно
амортизирани, обикновено са положени на много малка дълбочина, поради което се
влияят от климатичните условия и от надземния трафик;
● Състоянието на част от основните довеждащи и стратегически водопроводи е
незадоволително, а отстраняването на аварии по тях е допълнително затруднено
от наличието на насипи върху трасетата;
● По мрежата има голям брой спирателни кранове, които не работят или са в лошо
експлоатационно състояние;
● Подмяната на малки участъци, а не на цялата част от водопроводната мрежа на
дадена зона, води до значително повишаване на аварийността, тъй като се
повишава налягането във водопровода или в цялата зона.
Основният индикатор за високо ниво на реалните загуби е минималното нощно
количество (МНК), т.е. подадените водни количества в периода от денонощието с
минимална консумация. От 2014 г. „Софийска вода“ АД стартира дългосрочна програма за
детайлно обследване на DMA-зоните с високо минимално нощно количество, като
постигнатите досега резултати дават отражение върху цялостния баланс на
системата.
Все още нивото на загубите на вода по водопроводната мрежа е неприемливо високо.
Причините за това са комплексни и изискват прилагането на широк набор от мерки за
преодоляване на несъответствието.
Основен акцент трябва да бъде подмяната на амортизираната и морално остаряла
водопреносна мрежа и оптимизиране на работата и, чрез въвеждане на иновативни
методи за управлението ѝ. В този процес активно участие трябва имат както СО, която
трябва да осигури необходимата проектна готовност и финансиране, така и
Концесионера, който експлоатира системата и познава в детайли проблемите ѝ.
2.2.5. Качество на водата
Качеството на питейната вода, доставяна до клиентите, се повлиява от редица
фактори – обезпечение на санитарно-охранителните зони на водоизточниците,
качество на суровата вода от тях, състоянието на довеждащите водопроводи,
техническото състояние на пречиствателните съоръжения за първично и вторично
пречистване (пречиствателни станции за питейни води и хлораторни станции и
пунктове), състоянието на разпределителната водопроводна мрежа, нивото на
консумация на питейна вода и т.н.
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Качеството на питейната вода във водопроводната мрежа на Столична община се
контролира чрез извършване на постоянен и периодичен вътрешен (“Софийска вода” АД) и
външен (РЗИ София) мониторинг. Броят взети проби, както и броят проведени
лабораторни анализи, са нормативно определени и съгласувани със Столична регионална
здравна инспекция (РЗИ). Честотата на пробовземане и анализ за всеки пункт за
мониторинг в София и региона се определя в зависимост от подаваните водни
количества към него съгласно изискванията на Наредба No9. Обособени са шест броя зони
на база използван водоизточник (две от които са извън експлоатация), в които са
определени 226 пункта за пробонабиране. Ежегодно „Софийска вода“ АД взема над 2000
контролни проби само от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при
консуматорите, на които провежда над 40 000 анализа. Освен задължителния
мониторинг на питейната вода, в „Софийска вода“ АД се провежда и допълнителен
мониторинг на качеството на питейната вода, доставяна на консуматорите, с цел
проследяване ефективността от предприети дейности по водопроводната мрежа.
Допълнителният мониторинг включва вземане на проби и провеждане на лабораторни
анализи след аварийни и планирани спирания, контрол на водата, доставяна чрез
алтернативно водоснабдяване, както и вътрешен контрол при сигнали от клиенти.
Анализът на данните от извършвания мониторинг сочи, че качеството на водата,
подавана за задоволяване на питейно-битовите нужди, е задоволително. Наблюдават се
спорадични отклонения от нормативните изисквания основно по показателите
мътност, съдържание на желязо и микробиологични показатели. Отчетени са единични
проби с наднормено съдържание на алуминий. В част от пунктовете за мониторинг са
измерени нива на остатъчен свободен хлор под или над нормативно допустимите
стойности от 0,3-0,4 мг/л. Причина за това може да е неравномерното разпределение на
хлора, подаван за обеззаразяване или наличие на вторично замърсяване на водата във
водопроводната мрежа.
Нивото на този показател е задоволително, наблюдаваните отклонения са малко на брой
и спорадични.
Трябва да се изследва причината за високия процент на несъответствие с
нормативната уредба по отношение на съдържанието на остатъчен хлор и да се
предложат нови технически решения, които да минимизират вероятността за поява на
този проблем.
2.2.6. Функциониране на системата
Зонирането на територията, обслужвана от „Софийска вода“ АД е извършено на нива:
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● SMA (Strategic Modeling Area) – 4 стратегически зони за моделиране, oпределени на
база водоснабдителните зони по ОУП, като обхващат и извънградската част на
база надморска височина, което определя и водоизточника им.

● DMZ (District Meter Zone) – зони, които детайлизират SMA зоните, като отделят
различните водоизточници в тях. DMZ са 29 на брой, като една от тях е до голяма
степен фиктивна – обхваща довеждащите водопроводи и стратегическите
резервоари.
● DMA (District Meter Area) – водомерни зони. Броят им е променлив поради
продължаващото развитие на програмата, но за обслужваната територия е около
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200 зони с крайни консуматори и 85 зони с разпределящи и контролни структури –
транзитни водопроводи, резервоари, ПСПВ и т.н.

● PMA – Pressure Management Area – зони за управление на налягането. Територии с
намалено налягане с оглед намаляване на загуби и по-лесна експлоатация
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Промяната в схемата на измерване на налягането (PMA зони) е свързана с мащабни
реконструкции, както и с промяна на основните потоци вода по мрежата, поради което
се осъществява бавно.
Концесионерът работи активно за постигане на изискваното от КЕВР ниво на
управление на водоснабдителната система. Извършените до момента дейности оказват
положителен ефект върху функционирането на системата.
За постигане на максимални резултати е необходимо изграждане и реконструкция или
рехабилитация на мрежата.
2.2.7. Налягане във водоснабдителната система
ВС “София” се регламентира от ОУП, който обуславя 7 водоснабдителни зони, обхващащи
единствено самия град. Денивелацията на тази част от обслужваната територия е
почти 400 м. Тези 7 водоснабдителни зони са крайно недостатъчни за височинно
разделяне на територията, така че да отговаря на изискването в Наредба No2 за
максимално налягане от 0,6 МРа (≈ 6 bar).
Във ВС “Непитейна” има статичен напор (максимално възможен) от 73 м или малко над 7
bar. Управление на налягането в тази система до момента не се извършва, тъй като
водата се използва за производствени нужди.

● Sub-DMA – детайлизират DMA зоните, когато това се налага – малки
самостоятелни системи, големи консуматори, различен тип консуматори и др.
Зонирането на първите 3 нива (SMA, DMZ и DMA) покриват изцяло територията, като
всяко по-долно ниво детайлизира предходното, докато PMA и sub-DMA зоните се
създават само където е необходимо.

За този показател Комисията за енергийно и водно регулиране е определила еднаква
прогнозна за всички ВиК дружества - 80% от мрежата да бъде обхваната от зони с
постоянно измерване на налягането. По данни от „Софийска вода“ АД към 2015 г. нивото
на този показател за СО е 93,69%, като се очаква постепенно увеличаване на броя на
зоните с постоянно измерване на налягане и дебит до достигане на ниво от 98,06% през
2021 г. Останалите части, където е възможно прилагането на управление на налягането,
се нуждаят от мащабни реконструкции, за да може да се формира зона с управление на
налягането.
„Софийска вода“ АД осъществява широкомащабен проект за управление на налягането,
чрез който се намалява цялостно налягането в мрежата до приемливи за експлоатацията
и застрояването нива. В резултат са постигнати намаляване на загубите, намаляване на
аварийността, детайлно обследване на мрежата, както и по-доброто й управление.
Извършени са мащабни дейности за намаляване налягането във водопроводната мрежа.
Доказателство за това са и намаляващите загуби на вода.
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2.2.8. Експлоатация на системата
Основен проблем за правилното функциониране на мрежата представляват трасета на
водопроводи, които преминават през частни имоти и насипи.
Беше разработен анализ, целта на който беше да се определи каква част от
водопроводната мрежа е засегната от този проблем. За разработването на анализа са
използвани актуалната кадастрална карта и имотния регистър и водопроводната мрежа,
която фигурира в базата данни на „Софийска вода“ АД. При засичането им беше
установено, че това са над 15% от проводите. Както се вижда на картата, проводи,
попадащи в този казус има в цялата територия на СО. Въпреки това се открояват
няколко територии с проблеми от еднороден характер. Кварталната мрежа в южните и
източните територии се развива под натиска на засилен инвеститорски интерес,
въпреки, че след възстановяване на собствеността на земята там почти няма влезли в
сила ПУП, т.е. активната строителна дейност попада в територии, за които няма
приложена регулация и съответно осигурени трасета за безконфликтното преминаване
на техническата инфраструктура. Друг характерен проблем, който става видим от
този анализ, се отнася до трасетата на довеждащите (магистралните) водопроводи,
които се намират в северните територии на СО. Някога земеделски земи, сега една
значителна част от тях са с възстановена собственост.
Резултатите от този анализ показват наличието на сериозен регулационен проблем,
който трябва да бъде изследван подробно. Това важи в най-голяма степен за
магистралните водопроводи, за които трябва да бъдат осигурени необходимите
трасета с ПУП, за да се осигури непрекъснатостта на водоснабдяването на
населението на СО с питейна вода. Разработването на такъв анализ ще спомогне и за
извеждане на приоритизация за отчуждаване.

2.3. Изводи и заключения
За оптимизиране на водоснабдяването на СО е необходимо да се предприемат мащабни
дейности, изискващи сериозен финансов ресурс, с който общината или
експлоатационното дружество не разполагат. Трябва да се изградят или
реконструират главни и довеждащи водопроводи, тъй като бързото разрастване
на урбанизираната територия е довело до изчерпване на капацитета на
обслужващите проводи.
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Същото се отнася и до разпределителната мрежа. Налага се изграждане на нова и
реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа, за да се задоволят нуждите от
питейна вода в териториите с увеличаващо се население.
За повишаване на сигурността и за осигуряване на непрекъснатост на водоподаването
трябва да се изградят нови локални резервоари, които да служат за дневни изравнители.
За равномерното преразпределение на водните количества във водопроводната
система, както и за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването, трябва да се
изградят аварийни връзки между довеждащите водопроводи.
ПСПВ работят с капацитет по-малък от проектния си. За поддържане на оптимална
работа се нуждаят от извършване на ремонт или рехабилитация в съответствие с
проблемите, които имат.
За постигане на устойчивост на водоснабдяването на СО е необходимо да се анализират
източниците за алтернативно водоснабдяване.
Сериозна предпоставка за не доброто функциониране на водоснабдителната система на
СО са регулационните проблеми, свързани с преминаването на мрежата през частни
имоти. Тъй като този казус е нормативно недопустим, трябва да се извърши детайлно
проучване къде той има най-сериозно отражение и да се приоритизират териториите,
за които се налага предприемането на спешни отчуждителни мероприятия.

3. SWOT анализ
Силни страни
● Почти 100% от населението получава питейна вода с необходимите качества
съгласно действащата нормативна уредба
● Изградени са основните източници на питейна и условно чиста вода
● Изградени са основните съоръжения, довеждащи и магистрални водопроводи на
системата
● Водоснабдителната система е изградена на гравитачен принцип и работи с
минимален брой помпени станции
● Достатъчна база данни, позволяваща стабилна оценка на недостатъците и
потенциала за иновации на системите - SCADA; DMA, PMA зони, хидравличен модел
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Слаби страни
● Модернизацията на ВиК инфраструктурата изисква високи капиталови разходи,
които не могат да бъдат осигурени единствено от Столична община или ВиК
Оператора
● Водоснабдяването на СО е зависимо изцяло от язовир “Искър”
● Загубите на вода във водоснабдителната мрежа са големи
● Довеждащите и магистралните водопроводи, както и значителна част от
мрежата, са амортизирани и се нуждаят от основен ремонт или подмяна
● Не са изградени водопроводни връзки между основни резервоари
● Водопроводната мрежа, изградена на къси участъци от частни инвеститори,
често води до нарушаване на принципа на сключеност, възприет при изграждането
ѝ
● Част от мрежата не е предадена за експлоатация на концесионера
● Четири стратегически резервоара, с общ обем 78 060 куб.м, не са въведени в
експлоатация
● Не всички помпени станции са реконструирани, а две от предвидените в ОУП
стратегически ПС не са изградени
● Големи територии се водоснабдяват директно от довеждащите водопроводи
Възможности
● Наличните водоизточници осигуряват водоснабдяването на гр. София и
околоградската зона в следващите 20-25 години
● Съществуват резерви за допълнителни количества за питейно водоснабдяване от
яз. “Огняново”
● Създадена е законова възможност за участие на частни инвеститори в
проектирането и изграждането на водопроводната и канализационната мрежи
● Структурните и Кохезионния фондове на ЕС подкрепят инвестиции за подобряване
ефективността на ВиК инфраструктурата
Заплахи
● Липсва координация за проектиране, изграждане и мониторинг между различни
участници в инвестиционния процес
● Продължаване на процеса на заселване на хора на територията на СО, несъобразено
с възможностите на инженерната инфраструктура.
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

1. Анализ на стратегическите документи
Подробен анализ на стратегическите документи, свързани с водоснабдяването и
канализацията, е представен в Приложение I.5.1 Водоснабдителна система.

1.1.

Изпълнение на индикативните програми към плановите

документи
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Както и при водоснабдителната система, броят на изпълнените канализационни
проекти до 2017 г. включително е незначителен. Основно това се дължи на липсата на
проектна готовност и необходимост от огромен финансов ресурс, с който СО не
разполага.
Необходимо е да се оптимизира изборът на проектни предложения, като се определят
критерии за постигане на съответствие със заложените финансови рамки на
съответните стратегически документи.

2. Анализ на текущото състояние
Естественият релеф и протичащите през София реки благоприятстват за изграждане
на предимно гравитачна канализационна система, която е проектирана и функционира
като смесена с петкратно разреждане на отпадъчните битови води. Гравитачното
отвеждане на отпадъчните води ограничава възможните трасета на отливните канали
и канализационните колектори в равнинната част на града и околоградския район. Поради
тази причина има изградени канализационни помпени станции, които са ситуирани в
северните и източните части на града.

2.1.

Анализ на състоянието по компоненти

2.1.1. Главни канализационни колектори
Изграждането на главните колектори следва хронологично разрастването на гр. София.
Обособени са общо 12 главни канализационни колектора, които отвеждат отпадъчните
води от град София и част от околоградските територии до ГПСОВ “Кубратово”: Водящ
колектор 1 и Водящ колектор 2, Десен Какачки, Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и
Десен, Перловски – Ляв и Десен, Слатински – Ляв и Десен, Колектор „Младост-Дружба“. С
разрастване на урбанизираната територия на столицата, част от канализационните
колектори, преминаващи през централната градска част на София, са дублирани.

Източник: Регионално прединвестиционно проучване

Трасетата на главните колектори през по-голямата си част са разположени успоредно
на бреговете на речните корита, а напречните им сечения са подбрани така, че да
отвеждат гравитачно отпадъчните води в ГПСОВ „Кубратово“. Оптимално са
използвани възможностите за изграждане на дъждопреливници с цел намаляване на
размерите им. По колекторите са изградени и преливно-разпределителни шахти за
прехвърляне на водни количества от по-рано изградени към по-нови колектори и/ или
дубльори.
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Към 2017 година дължината на главните канализационни колектори и техните дубльори
на територията на компактния град е над 430 км.
В настоящото синтезирано описание на главните канализационни колектори са
разгледани първо Водящ колектор 1 и Водящ колектор 2, като първостепенни колектори,
отвеждащи отпадъчните води в ГПСОВ „Кубратово“. Следва описание на колекторите
от запад на изток: Десен Какачки, Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и Десен,
Перловски – Ляв и Десен, Слатински – Ляв и Десен.
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Водящ Колектор 1 е колекторът, който отвежда отпадъчните води на гр. София и част
от прилежащите крайградски територии в ГПСОВ „Кубратово“. Минава през равнинен
терен с малък наклон и високи подпочвени води. Напречно сечение на колектора е
правоъгълен профил с различни размери в отделните участъци. Колекторът е транзитен
и няма собствен прилежащ водосбор. Дубльори не са изградени. Подколектори за Водящ 1
се явяват Водящ колектор 2 и останалите главни канализационни колектори и техните
дубльори по поречието на реките Какач, Суходолска, Владайска, Перловска и Слатинска. В
последния участък - от ГПСОВ до ПрШ, ВК 1 е с обратен наклон на дъното. На практика
колекторът не провежда водните количества, за които е оразмерен.
Водящ Колектор 2 е един от новоизградените колектори за града. Отводнява източната
част на София и прилежащите крайградски територии. ВК 2 е трасиран през равнинен
терен с малък наклон, с малка дълбочина в последния си участък и високи подпочвени води.
Във водосбора на ВК2 попадат териториите на ж.к. “Левски-В” и “Левски Г”, части от кв.
“Хр. Ботев”, „Младост 1А“, 2, 3 и 4, ж.к. ”Дружба – 1” и ж.к. ”Дружба – 2”, Промишлена зона
“Гара Искър”, Промишлена зона “Горубляне” и кв. ”Горубляне”, в.з. „Американски колеж“.
Поради разрастване на урбанзираната територия на София и околоградския район ОУП
предвижда да се дублира в няколко участъка, както и да бъдат изградени няколко
подколектора. Трябва да се извърши актуализация на проектите за непостроените
отливни канали, защото неизградеността им нарушава работата на канализационната
мрежа и ГПСОВ “Кубратово“ по време на дъжд.
Десен Какачки Колектор (ДКК) отвежда отпадъчните води от северната и западната
част на гр. София и гр. Банкя. Изграден е от заустването му до река Какач и Софийския
околовръстен път. Трасето му е по десния бряг на р. Какач и по левия бряг на р.
Суходолска. Десният Какачки колектор отводнява около 30% от територията на гр.
София и 100% от територията на гр. Банкя и квартали. Десният Какачки колектор няма
изградени дубльори, в него заустват няколко подколектора.
Десният Какачки колектор е изграден сравнително плитък, тъй като преливните шахти
и отливни канали са обвързани с проектни нива на бъдеща корекция на р. Какач. Основни
причини за неизградеността на отливните канали са липсата на корекция на реката и
регулационни проблеми, вследствие на които реализацията на отливните канали е
затруднена или невъзможна. Неизградеността на отливните канали нарушава по време
на дъжд работата на ГПСОВ “Кубратово”. За правилната работа на ДКК трябва да се
доизградят и няколко подколектора.

Източник: Софияплан
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Ляв Суходолски Колектор (ЛСхК) е изграден от заустването му в Десния Какачки
Колектор до кв. „Суходол“. В преобладаващата си част трасето му е успоредно на р.
Суходолска. Отводнява части от Промишлена зона „Военна рампа“ и „Орион“, части от кв.
„Надежда 1“, части от кв. „Модерно предградие“, части от „Люлин“ – м. „Сливница-Изток“
и м. “Люлин-Център“, кв. „Люлин“ 10, 6, 7 и част от 5, както и кв. „Суходол“.
Поради лошото състояние на съществуващата земна корекция на р. Суходолска не е
довършено строителството на два отливни канала. Неизградеността на отливните
канали нарушава работата на ГПСОВ “Кубратово” по време на дъжд. Изграждането на
отливните канали е свързано с изграждането на корекцията на река Суходолска.
Необходимо е и доизграждане на няколко подколектора.
Десен Суходолски Колектор (ДСК) е частично изграден през 2003 година в участъка на кв.
„Надежда-Триъгълника“ и е заустен в Ляв Суходолски колектор. Към момента отводнява
само м. „Надежда-Триъгълника“. Съгласно ОУП се предвижда доизграждане на Десен
Суходолски колектор от заустване в Десен Какачки колектор. Необходимо е доизграждане
на канализационни колектори в м.“Орландовци“.
Ляв Владайски Колектор (ЛВК) и Дубльор на ЛВК са разгледани съвместно поради
близостта на трасетата им и обща водосборна площ. Водосборните площи на ЛВК и ДЛВК
обхващат териториите на: м.”Карпузица”, ж.к. “Овча купел 1 и 2”, кв. “Горна баня”, част от
м. “Факултета”, ж.к. “Красна поляна”, м. ”Разсадника – Коньовица”, м. “Разсадника –
Бежанци”, м. “Фондови жилища”, м. “Вълчо Иванов”, м. „Илинден“, м. „Света Троица“, Зони Б18, Б-17, Б–16, Б-15. В Левия Владайски колектор се заустват Гаровия колектор и Дубльора
на Гаровия колектор.
Констатирана е необходимост от доизграждане на подколекторите и съоръженията към
Левия Владайски колектор и неговите дубльори. Доизграждане на ДЛВК ще позволи
въвеждането в експлоатация на новите канализационни колектори, които отводняват
кв. “Горна Баня”, ж.к. “Овча купел”, местностите “Овча Купел”, “Карпузица”, “Манастирски
ливади - Запад”, “Триъгълника – Бъкстон” и др., без да се увеличава рискът от
наводняване на съществуващата канализационна мрежа в кв. “Хаджи Димитър” и м.
”Малашевци”. Също така ще се елиминира и заустването в р. Владайска на непречистени
отпадъчни води от Промишлена зона ”Хаджи Димитър”.
Десен Владайски Колектор (ДВК)
Това е първият колектор на гр. София, изграждан през периода 1898 - 1911 г. в участъка
от площад „Сточна гара“ до бул. „Христо Ботев“ с яйцевидни профили. Колекторът
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отводнява м. “Гърдова глава”, кв. Бояна, м. ”Павлово – Бъкстон”, м. “Бъкстон”, Промишлена
зона “Средец”, част от зона Б–5, половината от централна градска част и района на
Сточна гара.
В участъка от бул. “Никола Петков“ до бул. „Гешов“ колекторът минава през частни
имоти (с възстановена собственост).
За елиминиране на директните зауствания на отпадъчни води в река Владайска от кв.
„Княжево“ (м. „Гърдова глава“ и в.з. „Килиите“) е необходимо доизграждане на ДВК в
участъка от ул. „Белоток“ до ул. „601“. За реализирането на този обект е необходимо
коригиране на река Владайска.
Дубльор на Десен Владайски Колектор (ДДВК)
Предназначението на Дубльра на Десния Владайски колектор е да отвежда отпадъчните
води от Десния Владайски колектор и малка част от Левия Перловски колектор във Водящ
Колектор 1.
Към момента, поради неизграденост на Дубльора на Левия Владайски колектор в участъка
от ул. “Г. С. Раковски“ до Десен Какачки колектор, Дубльорът на ДВК приема водите от
Десен Владайски колектор и включената в него част от Ляв Перловски колектор, Ляв
Владайски колектор и неговия Дубльор, Гаров колектор и неговия Дубльор. Водосборната
му площ съвпада с водосборната площ на ДВК, като се добавят части от м. “Хаджи
Димитър“ и водосборните площи на малка част от Ляв Перловски колектор.
Поради неизграденост на участъци от колектора, значителна част от него не се
използва ефективно. Това налага изграждането на дубльори, подколектори и съоръжения,
които ще намалят натоварването и ще увеличат капацитета му.
Доизграждането на канализационната мрежа в м. „Манастирски ливади - Запад“, м.
„Гърдова глава“ и м. „Килиите“ ще натовари много ДВК и неговия съществуващ Дубльор.
Това е още една причина, заради която изграждането на първия етап от Дубльора на ЛВК
(от заустване в Десен Какачки колектор до ул. “Г. С. Раковски“) е наложително и спешно.
Ляв Перловски колектор (ЛПК)
Колекторът е изграждан в началото на 20-ти век с яйцевидни профили 60/90 см и 80/120
см. Той отводнява прилежащата Централна градска част - заключена между бул.
„Тотлебен“ и р. Перловска, част от Медицинска академия, околното пространство на
НДК и м. „Хаджи Димитър“.
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Дубльор на Ляв Перловски Колектор (ДЛПК)
Изграден е през 1975-1984 година от заустването си в колектор „Водящ 2“ (северно от
кв. „Васил Левски – Г“) до м. „Крива река“. Трасето му е по левия бряг на р. Перловска в
участъка от ул. “Резбарска“ до НДК. В Дубльора на Левия Перловски колектор освен поголямата част от отпадъчните води на Левия Перловски колектор се включват и част
от водите на Водящ 1 и Десен Перловски колектор.
Във водосборната площ на дубльора попадат териториите на м. “Крива река“, м.
“Буката“, м. „Зона Г-2“ и района около НДК , водосборът на Левия Перловски колектор и
част от м. „Хаджи Димитър“. Дубльорът провежда предимно шесткратно разредените
отпадъчни води от териториите, през които преминава. Колекторът по ул. “Проф.
Никола Михайлов“ трябва да се доизгради.
Десен Перловски Колектор (ДПК) и Дубльор на Десен Перловски Колектор (ДДПК)
Двата колектора са разгледани съвместно поради близостта на трасетата им и обща
водосборна площ. ДПК започва да се изгражда в периода 1925 - 1935 година. ДПК е изграден
от заустване във Водящ колектор 1, по десния бряг на р. Перловска до бул. “България“.
Дубльорът на Десен Перловски колектор е изграден в участъка от заустване в Десния
Перловски Колектор във Водящ колектор 1, по десния бряг на р. Перловска и по бул. “Евлоги
и Христо Георгиеви“ до ул. “Виктор Юго“. Десния Перловски колектор и Дубльорът на
Десен Перловски колектор имат подколектори за всички територии в техния водосбор.
Констатирана е необходимост от доизграждане на техни подколектори и съоръжения.
Ляв Слатински Колектор (ЛСК)
ЛСК е изграден от заустването си в Десен Перловски колектор до м. „Хладилника“.
Отводнява части от м. „Хладилника“, м. „Лозенец“,м. „Борисова градина“, м. „Изток“, м.
„Изгрев“, м. „Гео Милев“, м. „Христо Смирненски“ и м. „Сухата река“. Има изградени 5
подколектора – за м. „Сухата река“, за м. „Христо Смирненски“ и м. „Гео Милев, за м.
„Изток“, м. „Лозенец“ и м. „Борисова градина“ и колектор м. „Хладилника“. Необходимо е
доизграждане на различните участъци от Дубльора на Десния Слатински колектор и
подколекторите към него.
Дубльор на Ляв Слатински Колектор (ДЛСК)
Като Дубльор на ЛСК функционира колекторът по ул. “Гаврил Кръстевич“ в участъка от
ПрШ при стадион „Георги Аспарухов“ до преливно-разпределителна шахта на ул. “Батуня“
и ул. “Ст. Богориди“. През 90-те години е изградена преливно-разпределителна шахта на
ул. “Гаврил Кръстевич“ и Ботевградско шосе, от която се пренасочват отпадъчни води
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от колектора по ул. “Гаврил Кръстевич“ (функциониращ като Дубльор на Левия Слатински
колектор) по колектора по Ботевградско шосе към Водящ Колектор 2. По левия бряг на р.
Слатинска, северно от бул. “Владимир Вазов“, е изграден канал П 150/180 см, който
зауства в реката. Този канал е част от Дубльор на ЛСК, чието доизграждане е
преустановено.
През 2010-2011 г. започва изграждане на Дубльор на ЛСК в м. „Христо Смирненски“.
Изграден е ДЛСК от заустване в Десен Слатински колектор до бул. „Шипченски проход“,
заедно с отливен канал. Тази част от Дубльора на ЛСК е предвиден за отводняване на кв.
„Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“ и части от „Лозенец“. Водосборна площ на ДЛСК съвпада с
водосборната площ на Левия Слатински колектор. Необходимо е доизграждане на негови
колектори и подколектори.
Десен Слатински Колектор
ДСК е изграден от заустването си в колектор „Водящ 1“ (парк „Малашевски гробища“) до
м. „Хладилника“. С финансиране по програма ИСПА е доизграден участъкът от ДСК в м.
„Хладилника“, което позволява поетапното канализиране на кв. „Кръстова вада“ и
„Драгалевци“.
ДСК е дублиран в два участъка - колектор в м. „Малашевци“ (от дюкера до ул. „Бесарабия“)
и колектор по бул. „Асен Йорданов“. Колекторът отводнява местностите „Васил Левски“,
„Христо Ботев“, „Слатина“, прилежащата част от „Христо Смирненски“, „Полигона“,
прилежащата част от кв. „Изток“, „Мусагеница“, „Младост 1“, „Дианабад“, „Дървеница“,
„Студентски град“. Предвижда се да приеме отпадъчните води от бъдещата мрежа на м.
„Кръстова вада“, „Витоша ВЕЦ Симеоново“, „Малинова долина“, както и „Драгалевци“,
„Симеоново“ и прилежащите вилни зони (в.з. „Киноцентър“, в.з. „Симеоново-Драгалевци“,
в.з. „Симеоново-север“).
Констатирана е необходимост от изграждане на колектори и подколектори на Десен
Слатински колектор, като това е свързано с осигуряване на допълнителен капацитет за
присъединяване на нови територии, в които предстои да се доизгражда канализация.
Колектор „Младост-Дружба“
Основен подколектор на „Водящ 2“ – негово продължение през територията на „Дружба“
2, северно на Научно Производствена Зона „Изток“, източно на м. „Младост“ 3 и 4, и по ул.
“Филип Аврамов“ и ул. “Самара“ до Бизнес парка. Колекторът отводнява части от м.
„Горубляне“, м. „7-ми километър“, м. „Младост“ 2, 3 и 4. Не е изграден отливният канал на
дъждопреливник при ул. “Георги Белов“. Трасето на отливния канал не е регулационно
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обезпечено. Съществуващите подколектори са колектор за кв. „Горубляне“, два
колектора за кв. „7-ми километър“, колектори за м. „Младост“ 3 и колектори в м.
„Младост“ 4. Необходимо е доизграждане на подколектори, за да се подобри
ефективността на колектора.
Гаров Колектор и Дубльор
Изграден е от района на площад „Сточна гара“ (при моста на жп линията София - Пловдив,
където Ляв Владайски колектор зауства в Дубльора на Десен Владайски колектор) до м.
„Захарна фабрика“ и Западен парк. Преминава през територията на Централна гара, в
някои части успоредно на жп линиите. Във водосборната площ на колектора се включват:
част от Западен парк, м. “Работнически жилища”, м. “Захарна фабрика”, м. “Фондови
жилища”, м. „Банишора“, района около Централна гара.
Има изградени 3 подколектора - за м. „Захарна фабрика“, за м. „Фондови жилища“ и за м.
„Банишора“.
Съгласно ОУП, броят на облекчителните връзки от Гаровия колектор към Дубльора са
недостатъчни. Предвижда се и изграждане на преливна шахта на Гаровия колектор при
пробива на ул. “Данаил Николаев“. Отливният канал ще се зауства в р. Владайска при
площад „Сточна гара“.
Дубльор на Гаров Колектор
Трасето на Дубльора на Гаровия колектор е южно на Гаровия колектор. Осигурява
гравитачно отводняване на пешеходните подлези по бул. „Княгиня Мария Луиза” и
Предгаровия площад. Зауства в Ляв Владайски колектор в участъка на площад „Сточна
гара“, изграден е до ул. „Опълченска“. Водосборната му площ включва територията на м.
“Фондови жилища” и м. „ж.к.Банишора“ (района около Централна ЖП гара). Има два
подколектора - по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и за за м. „ж.к.Банишора“.
2.1.2. Зауствания
Заустванията на отпадъчни води във водни обект, на територията на Столична община
могат да бъдат разделени на няколко основни групи:
● група 1 - зауствания след ПСОВ (собственост на Столична община);
● група 2 - зауствания на отливни канали на дъждопреливници;
● група 3 – нерегламентирани зауствания, без пречистване;
● група 4 – зауствания от ЛПСОВ (които не са собственост на Столична община).
Заустванията от група 1 и група 2 обхващат ГПСОВ „Кубратово“ и ПСОВ „Войнеговци“, и
заустените в тях канализационни мрежи. Те имат действащи разрешителни за ползване
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на воден обект – р. Искър, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води,
издадени от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район.
С понятието нерегламентирани зауствания се определят директните зауствания във
водоприемниците без пречистване. Основните причини за съществуването на
нерегламентирани зауствания (без пречистване) са недостроени или неизградени
колектори, неизградени отливни канали, частично изградена или липсваща
канализационната мрежа, липса на редовно изградена канализационна мрежа,
необходимост от реконструкция на мрежата или неработеща канализационна помпена
станция.
За изграждане на приемници, които да отведат отпадъчните води до ПСОВ са
необходими значителни инвестиции, които многократно надвишават инвестиционната
програма на СО и Водния оператор. Изграждането на приемни колектори за тези води е
приоритет, заложен в техническото задание за регионални прединвестиционни
проучвания. Очакванията са необходимите инвестиции да бъдат осигурени от фондове
по оперативна програма „Околна среда“.
2.1.3. Определяне на границите на агломерациите на територията на СО
Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни
води от населените места, транспортирана в българското законодателство, всички
агломерации с повече от 2000 еквивалент жители следва в определен срок да изградят
централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и
да осигурят биологично им пречистване. Според Наредба No 6 всички агломерации с
повече от 2000 еквивалент жители следва в определен срок да изградят централизирана
канализационна мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и да осигурят
биологично им пречистване.
Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото
пречистване за Р България са заложени в Договора за присъединяване към Европейския
съюз:
● За агломерации с над 10 000 е.ж. – до 31/12/2010 г.
● За агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. – до 31/12/2014 г.
● За агломерации с по-малко от 2000 е.ж. – няма преходен период.
За правилното прилагане на разпоредбите на Директивата е необходимо да се определят
границите на агломерациите и на броя на еквивалент жителите във всяка една от тях.
В Директива 91/271/ е указано, че:
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Агломерация е зона, в която концентрацията на населението и/или стопанските
дейности е достатъчна, за да е възможно събирането и отвеждането на градските
отпадъчни води към пречиствателна станция или пункт за окончателно заустване.
Границите на агломерациите на територията на СО са дефинирани в регионалното
прединвестиционно проучване (РПИП) през 2018 г., като са определени границите на
населените райони (с гъстота над 1 жител/км2), идентифицирани са районите с гъстота
над 750 жители/ км2, анализирани са икономическите дейности и тяхната принадлежност
към достатъчно концентрираната зона, определяне и предварително очертаване на
границите на зоната с достатъчна концентрация, която съвпада с определението
„агломерация“ и накрая е извършено потвърждаване границите и оценка на броя на
жителите. Използвайки тази методология за територията на СО са определени 38
агломерации:
С над 10 000 е.ж.
София-град
Банкя
Нови Искър

Между 2000 и 10 000 е.ж.
Волуяк
Кривина-Казичeне
Лозен
Ботунец
Кремиковци-Сеславци
Бистрица
Панчарево-Кокаляне
Владая
Бухово
Чепинци
Мрамор
Световрачене

Под 2000 е.ж.
Челопечене
Балша
Житен
Доброславци
Мировяне
Требич
Подгумер
Войнеговци
Локорско
Желява
Железница
Долни Пасарел
Плана
Мърчаево
Мало Бучино
Клисура
Кътина
Бусманци
Кубратово
Негован
Яна
Долни Богров
Горни Богров
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2.1.4. Разпределителна мрежа
Съществуващата разпределителна канализационна мрежа е изграждана и функционира
предимно като смесена с петкратно разреждане на отпадъчните води. Състоянието и е
незадоволително, като причините за това са комплексни. Основни са надвишената
експлоатационна възраст, а също така изчерпаният капацитет и структурни
нарушения на целостта на колекторите, което води и до инфилтрация (проникване в
колекторите на подземни, дренажни и изворни води, вливане на течове от
водопроводната мрежа) и ексфилтрация (изливане на отпадъчни води от колекторите в
почвата). Част от отливните канали не са изградени, което влошава работата на
канализационната мрежа и е предпоставка за наводнения по време на по-интензивни
дъждове.

Разпределение на оценяваната канализационна мрежа по период на
изграждане
4.02%

4.11%
3.84%
1898 - 1923
8.33%

1924 - 1949
1950 - 1959

47.49%

7.03%

1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989

8.61%

3.21%
4.62%
8.73%

1990 - 1999
2000 - 2009
2010 - 2016
Няма данни

Източник: “Софийска вода” АД, 2018 год.
Общата дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора е 1758,5
км и за да бъде определено, състоянието ѝ е разгледано на териториален принцип.
Централната градска част на компактния град е с изцяло изградена канализационна
мрежа. В резултат от разширяването на града водните количества, преминаващи през
изградената канализационна мрежа в центъра на София, се увеличават значително. Това
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води до изчерпване на капацитета на мрежата и налага извършването на мащабна
реконструкция.
В южните територии и Подвитошката яка канализацията не е изградена поради промени
в устройствените планове, липса на приемници и необходимост от големи инвестиции.
Изградеността на канализационната мрежа в рамките на компактния град е
класифицирана в пет основни групи в зависимост от годината на стрoителство,
степента на изграденост на основните приемници и мрежата, проводимостта съгласно
действащите нормативи и физическото състояние:
● Територии с изградена канализационна мрежа
● Територии с канализационна мрежа за доизграждане
● Територии с канализационна мрежа за доизграждане и реконструкция
● Територии с канализационна мрежа която подлежи на реконструкция
● Територии без редовно изградена канализационна мрежа
Крайградските територии на СО включват 3 града (Банкя, Нови Искър и Бухово) и 34 села.
Канализационната система в прилежащите населени места е недоизградена или липсва,
не са изградени необходимите съоръжения за третиране на отпадъчни води.
Крайградските територии могат да бъдат разгледани в три групи:
● територии с канализационна мрежа за доизграждане - външните колектори
липсват или са частично изградени, канализационната мрежа е частично изградена;
● територии с частично изградена канализационна мрежа, но не въведена в
експлоатация - обикновено поради несъответствие с нормативната уредба;
● територии без канализационна мрежа и външни колектори.
Гр. Банкя е с частично изградена канализация. По ОПОС са изградени довеждащ колектор
Банкя – Какач, който отвежда отпадъчните водни количества на града до
канализационната система на София (зауства в Десен Какачки колектор), главните
колектори на гр. Банкя и част от колектора, отвеждащ отпадъчните води на с. Иваняне.
Изграждането на довеждащия колектор позволява бъдещо доизграждане на цялостната
мрежа на територията.
Кремиковци и Бухово са с частично изградена канализационна мрежа, която не е приета в
експлоатация.
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са доизградени и въведени в експлоатация КПС, тласкател и е извършена рехабилитация
на съществуващата канализационна мрежа на града.
Филиповци е с неизградена канализационна мрежа. Частично е изграден един от
външните колектори, отвеждащ отпадъчните води към канализационната мрежа на ж.к.
“Люлин”.
Лозен (Горни и Долни) е с частично изграден външен колектор. Външният колектор на с.
Герман е изграден, но не е предаден за експлоатация поради неизграденост на неговият
приемник - външен колектор за Лозен край парк “Враня”. Вътрешнокварталната мрежа на
с. Герман не е изградена.
Ботунец е с частично изградена смесена канализационна мрежа. Помпената станция,
която трябва да препомпва водите от селото в съществуващия външен колектор не е
оборудвана и не функционира.
Негован е без изградена канализация. Владая, Войнеговци, Житен, Балша, Доброславци,
Кубратово, Чепинци и Световрачане са с частично изградена канализационна мрежа,
която не е предадена за експлоатация.
На територията на СО има изградени около 500 км канализационна мрежа, която не е
предадена за експлоатация към ВиК оператора. Причините са много, като основните са
изграждане в разрез с нормативната уредба (с диаметри по-малки от нормативно
изискваните, трасета в т.ч. сервитути, преминаващи през частни имоти, дълбочини на
полагане по-малки от 2м и/или извън уличната регулация, директно заустване в открити
течения) и без необходимата документация.
2.1.5. Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)
Градска пречиствателната станция за отпадъчни води (ГПСОВ) „Кубратово“ пречиства
битови и индустриални отпадъчни и дъждовни води, които постъпват в
канализационната мрежа на София. Станцията е въведена в експлоатация през 1984 г. и е
една от най-големите на Балканите. Намира се в най-ниската северна част на София –
Кубратово, на обща площ от 60 хектара. По проект капацитетът й е 480 000 куб. м
отпадъчни води на ден, като към 2017 г. са се пречиствали отпадъчни води с обем 364 000
куб.м/ден.

Гр. Нови Искър е с частично изградена канализационна мрежа, като голяма част от тази
мрежа не е приета за експлоатация. Канализационната система е комбинирана. По ОПОС
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за осигуряване на възможност за прилагане на разпорежданията на държавните
контролни органи при необходимост.
От графиките по-долу ясно се вижда тенденция на запазване на средно дневните водни
количества, като същевременно товарите по основните замърсители трайно
нарастват. Това се дължи на комплекс от причини, но най-вече:
● предприети от оператора мерки за намаляване на инфилтрацията;
● постоянното намаляване на консумацията на питейна вода от страна на
населението;
● присъединяване на нови територии към СПСОВ Кубратово;
● повишаване на стандарта на живот на жителите на Столична община.
Трябва да се отбележи, че повишаването на концентрацията на органичните
замърсители на вход ПСОВ води до постигане на по-висока ефективност на процесите на
пречистване и подобряване на показателите на изход ПСОВ.

Местоположение на ГПСОВ “Кубратово”. Източник: Регионално прединвестиционно
проучване

Население свързано към СПСОВ Кубратово
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Дейностите, извършващи се на станцията, освен пречистването на отпадъчните води,
включват също третиране на утайките, получени при пречистването на отпадъчните
води и оползотворяване на биогаза, произведен от третирането на утайките.
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Пречистването на отпадъчните води се осъществява двустъпално - от механично и
биологично стъпало, с включено третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор.
Преди заустване във водоприемника има възможност пречистената вода да премине
допълнителна дезинфекция.
Дезинфекция се прилага след разпореждане на съответните упълномощени Държавни
контролни органи, с цел да се подобрят микробиологичните качества на оттока от
пречиствателната станция, при възникнали епидемични заболявания, констатирани
превишения на нормирани биологични параметри и при използване на водоприемника понадолу по течението му за специални цели.
Съществуващата система за дезинфекция е чрез хлориране на пречистената вода в
контактен резервоар, но е в силно амортизирано състояние, без възможност за
въвеждане в експлоатация при необходимост. Необходима е рехабилитация на
съществуващия контактен резервоар и изграждане на нова система за УВ дезинфекция,
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Тъй като увеличаването на териториите, включени към ГПСОВ се очаква да доведе до
повишаване на количествата на активната утайка с 9% до 2025 г., в РПИП се разглеждат
варианти за намаляване влажността на утайките при спазване на всички най-актуални
тенденции и технологии в тази област.
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Пречиствателна станция за отпадъчни води „Войнеговци“ пречиства битовите
отпадни води от с. Войнеговци. Приемник на пречистените води след ЛПСОВ Войнеговци е
р. Войнешка, влизаща в поречието на река Искър – водоприемник II категория.
2014
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Series1
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2017

Series2

Данните са предоставени от „Софийска вода“ АД за разработването на РПИП
Една част от активната утайка се отстранява от системата под формата на излишна
утайка и постъпва в линията за третиране на утайките. Образуваните утайки в
процеса на пречистване се насочват към утайково стопанство, където се
стабилизират в 4 анаеробни изгниватели. Излишната активна утайка (т.н. вторична
утайка), се уплътнява допълнително, преминавайки последователно в 2 гравитачни
калоуплътнители и 3 барабанни и 1 лентов сгъстители. Целта е да се постигне
влажност на сгъстената утайката около 95%.
Метантанковете се зареждат със смес от сгъстена и първична утайка с точно
определено съотношение. Времепрестоя в тях е около 15 дни, работната температура е
между 34 и 38°C. В процеса на анаеробна ферментация се постига стабилизиране на
утайките, съпроводено с отделяне на биогаз, който се оползотворява в 3 когенератора,
като при необходимост от допълнителна топлинна енергия през зимните месеци се
използват и 2 бр. водогрейни котли, захранвани с биогаз.
Стабилизираната утайка се насочва към 2 калоуплътнителя, използвани като буферни
резервоари, след което се обезводнява механично с 5 лентови филтър преси.
Обезводнената утайка се смесва с негасена вар за дезинфекция и временно се депонира на
изсушителни полета.

Местоположение на ЛПСОВ “Войнеговци”. Източник: Регионално прединвестиционно
проучване
Измереният среден дебит по месеци за периода от пускане на ПСОВ в експлоатация до
12.2017 г. показва постепенно нарастване на водните количества, което се дължи на
увеличаване броя на присъединеното население към новоизградената канализация.

След провеждане на нормативно изискуемите анализи и изваждане на съответните
разрешителни, утайката, с влажност 75%, се оползотворява в земеделието за
подобряване на качествата на почвата.
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пречистването на отпадъчни води. Непрекъснатото оптимизиране на процесите
позволява повишаване на енергийната ефективност на станцията и преминаването ѝ в
енергийна независимост.

Население свързано към ЛПСОВ "Войняговци"
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Отчетлива е липсата на задържателни резервоари на територията на СО. Особено
необходими са те в северните територии, тъй като те са ниски и се намират под
котата на ГПСОВ „Кубратово“. Има разработен проект за изграждане на такъв обем за кв.
Кубратово.
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Данните са предоставени от „Софийска вода“ АД за разработването на РПИП
Установени са пикови натоварвания на ПСОВ, които се дължат на постъпващи в ПСОВ
дъждовни води. Причина е практиката покривите на къщите и дворовете да се
отводняват към битовата канализация.
Използва се двустъпална схема на пречистване на отпадъчната вода. Отпадната вода
постъпва във входна помпена станция. След груба очистка се извършва задържане на
фините отпадъци, носени от водата. След отстраняване на механичните примеси
водата се пречиства биологично. Пречистената вода постъпва в статичен утаител,
където се разделят водата и генерираната в процеса утайка. Станцията е оборудвана с
UV инсталация на изхода, за дезинфекция на пречистените води. Образуваните утайки се
източват в калоуплътнител, от където се транспортират с цистерна до СПСОВ
„Кубратово“.
Пречиствателна станция за отпадъчни води „Брезовица“ не функционира. Тя се намира
на територията на ПП “Витоша”. Предназначена е за пречистване на отпадъчните води
на хотел “Щастливеца”, хотел “Простор”, хотел “Морени”, хотел “Аглика”, вила “Аглика”, V
лифтова станция “Симеоново-Алеко”, чайни “Романска-междинна” и “Романска-начална”,
хижи “Алеко”, “Горски дом” и “Мотен”, почивни станции “Кремиковци”, “Водно
стопанство”, “ГУСВ” и др. Към настоящия момент ПСОВ “Брезовица” не е въведена в
експлоатация, тъй като довеждащата инфраструктура е разрушена или е в процес на
реконструкция и не може да се акумулира необходимото количество отпадъчни води за
заработване на станцията.
ГПСОВ „Кубратово“ пречиства отпадъчните води на града, а останалите ПСОВ са
несъизмеримо малки спрямо ГПСОВ „Кубратово“. Пречиствателната станция е модерно
съоръжение, което се развива според най-новите технологии в областта на

2.1.6. Други съоръжения по мрежата
Помпени станции
Съществуващите канализационни помпени станции са в северните и източните части
на града. „Софийска вода“ АД експлоатира четири помпени станции за отвеждане на
отпадъчни води:
● КПС „Бенковски“ - изградена е като част от проекта за изграждане на приемниците
на кв. „Бенковски“;
● КПС „Нови Искър“ - реконструирана и въведена в експлоатация по програма ИСПА,
чрез която отпадъчните води от гр. Нови Искър се заустват в градската ПСОВ
„Кубратово“;
● КПС „Илиянци“ - изградена от ВиК оператора като част от проекта за канализиране
на кв. „Илиянци“;
● КПС „Горубляне“ - изградена като част от проекта за канализиране на кв.
„Горубляне“. Чрез нея се припомпват отпадъчните води от Гл. Кл. IV към Гл. Кл. I
поради факта, че не е реализиран вторият приемник за квартала под бул.
„Цариградско шосе“. Продължаващото канализиране на квартала без реализирането
на втория приемник и без изграждането на отливния канал от Гл. Кл. I създава
рискове от наводнение.
КПС „Ботунец“ не е действаща и не е предадена за експлоатация и поддръжка на ВиК
оператора.
Помпените станции са нови със съвременно оборудване, отговарящо на стандартите за
енергийна ефективност. Канализационните помпени станции работят в автоматичен
режим, като са извършени оптимални настройки на режимите на работа. КПС „Горубляне“
и „Илиянци“ са свързани със SCADA за управление на водите и има възможност да бъдат
управлявани дистанционно. КПС „Нови Искър“ и „Бенковски“ се управляват от
технологичната SCADA в ГПСОВ „Кубратово“. С доизграждането на канализационната
система трябва да се изгражда ново КПС там, където е необходимо.
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2.2. Анализ на състоянието по индикатори
Дюкери
По канализационната мрежа на Столична община има изградени и функциониращи четири
дюкера.
2258, находящ се в райони „Кремиковци“ и „Сердика“, в полето при кв. „Бенковски“.
Преминаване под река „Владайска“ чрез 2 бр. 210/250 см – бетон. В участъка преди дюкера
„Водящ 1“ е изграден като открит канал. На входящата шахта преди дюкера са
монтирани общо две груби решетки, които се почистват ръчно. Поради откритото
сечение на колектора, в него се изхвърлят нерегламентирано много едри отпадъци. Това
води до често затлачване на решетките и преливане на отпадъчна вода в реката през
съществуващия преди дюкера преливник. Това е причината „Софийска вода“ АД да планира
покриване на част от колектора в следващия си Бизнес план 2017-2021.
1, находящ се в Район „Подуяне“ парк „Малашевски гробища“ на р. Перловска и р. Слатинска
(преди събирането им в едно речно корито). 3 бр. стоманобетонни тръби Ф1600,
изградени в бетонов кожух. За нормалната поддръжка на съоръжението е отреден имот,
който е ограден и се охранява денонощно. На входящата тръба преди преливноразпределителна шахта на дюкера има изградени и монтирани груби автоматични
решетки. При сухо време функционира само средната тръба на дюкера. По време на дъжд
чрез преливните ръбове във входящата преливно-разпределителна шахта водата се
разпределя и в трите тръби. Към настоящия момент дюкерът функционира с вдигнати
решетки на входящата тръба. Още при самото пускане на съоръжението решетките са
вдигнати поради непрекъснати аварии (изкривяване на решетките, проблеми с ел.
мотори и ел. захранване и др.).

2.2.1. Ниво на покритие с услугата отвеждане на отпадъчните води
По данни на „Софийска вода“ АД, водния оператор предоставя услугата по отвеждане на
отпадъчните води на територията на гр. София и частично в гр. Банкя, с. Волуяк, с.
Иваняне, гр. Нови Искър и с. Панчарево.
Както се вижда и от картата, крайградските територии не използват тази услуга, като
причините за това са комплексни:
● липсваща или частично изградена канализационна мрежа, която не е свързана с
ГПСОВ „Кубратово“ поради неизградени или частично изградени главни колектори;
● липсваща или частично изградена вътрешна канализационна мрежа, която не се
експлоатира от Концесионера, тъй като не отговаря на нормативните изисквания
На територията на компактния град канализационната мрежа е изградена, но е с отдавна
надминат експлоатационен капацитет. За да се възстанови проводимостта ѝ е
необходимо извършването на мащабни дейности по реконструкцията ѝ, свързани както с
рехабилитация на съществуващите проводи, така и изграждане на нови, които да
поемат допълнителните водни количества.
В южните територии и особено в кварталите от Подвитошката яка канализацията не е
изградена. Причините за това са липсата на приемници на генерираните отпадъчни
водни количества, загубени трасета за колектори поради промяна в собствеността на
земите и съответно необходимост от големи инвестиции както за извършване на
отчуждителни процедури (дълъг и тромав процес), така и за изграждане на проводите.

2, находящ се в Район „Връбница“, кв. „Република“, бул. „Сливница“. Преминаване под река
Какач с Ф500 и Ф700 - стъклопласт. Дюкерът е изграден през 2011 г. Няма данни за
налични проблеми.
322/323, находящ се в Район “Банкя”, гр. Банкя, ул. „Стефан Стамболов“. Преминаване под р.
Клисурска с Ф250 и Ф500 -стъклопласт. Дюкерът е изграден 2011 г. Няма данни за налични
проблеми.
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Стратегическите варианти за пречистване на отпадъчните води, формирани на
територията на СО, включват централизирано и децентрализирано пречистване на
отпадъчните води.
Съгласно указанията за прилагането и интерпретирането на Директива 91/271/ЕЕС
принадлежността на дадена територия към съответна агломерация по никакъв начин не
предопределя вида на канализационната система, нито пък начините за пречистване на
отпадъчните води в нея. Това дава възможност за избор на вид канализационна система
като се сравнят относителните разходи за различните варианти и се следи за
осигуряване на „еднакво равнище на опазване на околната среда (както при
централизираната канализация)“.
Централизираното пречистване на отпадъчните води включва доизграждане на
съществуващата канализационна система и отвеждането на всички отпадъчни води в
обща ПСОВ.
Децентрализираното пречистване на всички отпадъчни води, генерирани в
съответната агломерация, включва отвеждането им към повече от една
пречиствателна станция.
За територията на СО са определени няколко агломерации, за които изграждането на
ЛПСОВ е доказано целесъобразно и по-ефективно. Децентрализираното третиране на
отпадъчните води от крайградските зони ще предотврати хидравличното
претоварване на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води
“Кубратово”

Източник: Софияплан, по данни от РПИП
2.2.2. Ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчните води
Нивото на отпадъчните води, които се пречистват, е различно за различните части на
СО. Там, където канализацията е изградена, постигнатото ниво е задоволително.
Съответно териториите без или с частично изградени приемници заустват
отпадъчните си води в близките реки и дерета, като така се понижават екологичните
показатели на откритите водни тела и се създава опасност за здравето на
населението.

2.2.3. Инфилтрация
Наличието на структурни нарушения на целостта на колекторите, както и липсата на
водоплътност при някои връзки, са причина за наличието на инфилтрация. В РПИП са
определени количествата инфилтрирани води, постъпващи в ПСОВ Кубратово за периода
2014 - 2017 г. по метода на „подвижния нощен минимум“. При този метод се изчислява
индекса инфилтрация/вливания (И и/в (%)), представляващ отношението на
инфилтрираните/вливащи се водни количества към средната стойност на отпадъчното
водно количество, формирано в сухо време (Q и/и. д/Q сух.ден.) и постъпващо в точката на
измерване, както и параметъра wOp32 (m3/km. network/year) дефиниран от Interantional
Water Association като ключов оперативен показател, даващ информация относно
състоянието на канализационната мрежа.
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Предвид факта, че така определените параметри ни дават глобална информация относно
състоянието на мрежата на град София и водните количества, постъпващи от нея, е
необходимо обследване и на по-малки водосбори с цел точно дефиниране на проблемните
райони и участъци, както и определяне на нежеланите водни количества, формирани в
тях.

Процент на инфилтрация/вливания от общото количество
отпадъчна вода (%)
43
42
41
40
39
38
37
36
35

2014

2015

2016
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През периода на Бизнес план 2017-2021 е планирано проучване и евентуално прилагане на
мерки за предварителна обработка на отпадъчните води, формирани при процесите на
третиране на утайките, което ще намали вторичното замърсяване на вход СПСОВ и ще е
предпоставка за повишаване на ефективността на биологичното стъпало. Паралелно е
планирано да се разработи система за използване на пречистена вода за техническите
нужди на стопанството за сгъстяване на излишна активна утайка, което ще намали
консумацията на питейна вода от пречиствателната станция.
Ежегодно се констатират и отстраняват редица нерегламентирани включвания в
канализационната система на реки и други повърхностни потоци, които увеличават
хидравличния товар върху пречиствателната станция за отпадъчни води, и съответно
водят до увеличени разходи за пречистване и затруднения в самите процеси. Чрез
прилагането на проактивни мерки по канализационната мрежа се постига снижаване на
хидравличния товар на вход ГПСОВ до нормалните за последните години нива, заедно с
увеличаване на концентрацията на БПК5.

2017

Данните са предоставени от „Софийска вода“ АД за разработването на РПИП
От направения анализ може да се заключи, че се наблюдава намаляване на инфилтрацията
в съществуващата канализационна мрежа на СО, въпреки че нивата ѝ все още са твърде
високи.
2.2.4. Качество на суровите и на пречистените отпадъчни води
Мониторингът за качеството на отпадъчните води се осъществява на база
изискванията на разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води, както
и на план на „Софийска вода“ АД за собствен мониторинг. Извършваният мониторинг за
качеството на пречистените отпадъчни води показва постигане на параметрите,
заложени в разрешителното за заустване, като се очаква тази тенденция да се запази.
На вход СПСОВ е изградена автоматична анализаторна станция за качеството на
водите на вход, която предоставя в реално време данни за степента на замърсеност на
входящия поток. Наличието на такава система за контрол на качеството на
постъпващите води помага за превенция в случаи на залпово замърсяване и предприемане
на навременни мерки за настройване на пречиствателния процес.
На изход СПСОВ е инсталирана автоматична анализаторна станция, която предоставя
данни в реално време за моментното качествено състояние на пречистената вода и
позволява вземането на навременни коригиращи мерки при потенциални отклонения.

2.2.5. Функциониране на системата
Хидравлична оценка на функционирането на съществуващата канализационна система на
гр. София е извършена със стратегическия хидравличен модел на ВиК оператора „Софийска вода“ АД. В обхвата на стратегическия хидравличен модел на
канализационната мрежа на София са въведени 12 главни канализационни колектора,
които отвеждат отпадъчните води от град София и част от околоградските
територии до ГПСОВ “Кубратово”: Водящ Колектор 1 и Водящ Колектор 2, Десен Какачки,
Суходолски – Ляв и Десен, Владайски – Ляв и Десен, Перловски – Ляв и Десен, Слатински –
Ляв и Десен, Колектор „Младост- Дружба“ (фигура 9.10.6-1).
Разработването на хидравличния модел на канализационната мрежа продължава и в
момента, като се върви към детайлизирането му. По този начин се създава възможност
за получаване на по-точна информация при извършване на хидравлични симулации с
валежи с определена обезпеченост, интензивност и продължителност.
2.2.6. Експлоатация на системата
Проблемът със собствеността на земята и липсата на регулация съществува и при
канализационната мрежа в обхват сходен с този на водопроводната мрежа. Около 10% от
мрежата преминава през частни имоти и територии без изработен подробен
устройствен план, като и двата казуса са нормативно недопустими. За разработването
на анализа са използвани актуалната кадастрална карта и имотния регистър и
канализационната мрежа, която фигурира в базата данни на „Софийска вода“ АД.
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2.3. Открити водни течения
От направения анализ не се забелязват зони с повишаване на концентрацията на
проблема, които могат да се обвържат с конкретни явления, но това може да се дължи на
недобрата изграденост на мрежата. Въпреки това този регулационен проблем трябва да
се изследва по-задълбочено, като се започне от определяне на загубените трасета за
главните колектори и се приоритизират територии за отчуждаване, които трябва да
се резервират за преминаването им.

Източник: Софияплан, по данни от “Софийска вода” АД, 2018 год.

Софийската котловина се отводнява от р. Искър и нейните притоци - Стари Искър
(Лесновска), Перловска, Владайска, Какач, Блато и др. Реките имат умереноконтинентален
воден режим, характеризиращ се със зимно-пролетно или пролетно пълноводие
(февруари/ март и март-юни) и продължително лятно-есенно маловодие (юли-ноември).
Реките на територията на Столична Община са ІІ категория. Изключение правят р.
Владайска след мост в Княжево до вливане в р. Искър, р. Перловска след корекцията до
вливане в р. Искър и р. Лесновска след заустване на отпадъчни води на Кремиковци до
вливане в р. Искър, които са ІІІ категория.
Воден
обект

Начало

Искър

р. Черни Искър
(Рила)

Устие

Р. Дунав

Дължин
а (км)

По-големи притоци

19,4

Стари Искър, Кална,
Перловска, Владайска,
Какач, Блато.

Стари
Искър
(Лесновска)

р. Лопушна
(Белица)

р. Искър кв.
Световрачене

30,5

Макоцевска, Матица,
Буховска, Ботунецка,
Кремиковска, Локорска,
Войняговска,
Подгумерска

Кална

Землището на
село Бистрица
(Витоша)

р. Искър, кв.
Горубляне

-

Банска река

Перловска

Горно блато
(Витоша)

р. Искър, а след
коригиране се
слива с река
Владайска

17,8

Дървеница, Слатинска,
Новачница

Владайска

Горно блато
(Витоша)

р. Искър общо
устие с река
Перловска

23

Горнобанска и
Суходолска

Какач
(Банкенска)

Банкенска
(Люлин, под вр.
Райловско
градище)

р. Искър, след
Кубратово

15,8

Шевовица, Голяма река

Блато

Землището на
с. Опицвет (пл.
Три уши)

р. Искър при гр.
Нови Искър

8,5

Сливнишка, Белица,
Църна бара, Крива река
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Върху режима на реките на територията на СО съществено въздействие оказват
язовирите, урбанизацията (със съответната инфраструктура), промишлеността,
хидротехническите и хидромелиоративните системи. С разширяването на
урегулираните територии и тяхното благоустрояване настъпват значителни
хидроложки промени.
За предпазване от вредното въздействие на реките извън регулация, както и за
напояване, са изградени хидромелиоративни съоръжения (корекции на реки, отводнителни
канали, колектори, отводнителни помпени станции и напоителни полета), които са
държавна собственост и се стопанисват от „Напоителни системи”.
Според анализ, разработен през 2016 г. по възлагане на Софияплан, напоителните полета
и системи на територията на СО обхващат 77 528 дка земеделски земи, от които годни
за напояване са 51 795 дка (преброяване 2000 г.). Напояваните площи в СО попадат в
Източно Софийската напоителна система (ИСП), Западната Софийска система (ЗСП) и
отделни по-малки напоителни полета на подпочвени води (водата се осигурява от
„Напоителни системи” - клон София). Двете главни системи се разделят от река
Искър. Към настоящия момент е променено предназначението и собствеността на
значителна част от напояваните земеделски земи.
Поддържането на отводнителните полета и съоръженията към тях е свързано с
непрекъснато целогодишно наблюдение (мониторинг), поддържане и своевременно
отстраняване на всички констатирани пропуски и нередности. Към момента
състоянието им е лошо и за да функционират нормално те се нуждаят от ремонт и
възстановяване. Отводнителните полета са изградени при условията на едро
земеползване и държавна собственост на земята и при настоящото
земеползване стопанисването и експлоатацията на отводнителните съоръжения
и дренажни системи е силно затруднено.
На територията на Столична община е изградена система от микроязовири, които са
общинска собственост. През 2008 година, по възлагане на СО, е изготвена Програма за
инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на язовири
„Сеславци”, „Бистрица”, „Кремиковци”, „Мрамор”, „Мърчаево” и „Суходол”. Язовир
„Филиповци” е държавна собственост. Изпълнява ретензионни функции. Язовирът е
потенциално опасен. Необходимо е да бъде извършена оценка на риска и да се набележат
мерки за повишаване на сигурността му.

лист 435 от 1286

Река Искър се образува от реките Бели, Черни и Леви Искър, известни под общото име
Искрове. През Софийското поле реката тече в коригирано корито.
След изграждането на язовир "Искър", изравнителите "Пасарел" и бент "Панчарево",
оттокът е регулиран. Водните ресурси на р. Искър на територията на СО се използват
за:
● питейно-битово и промишлено водоснабдяване с определящата роля на
Софийската водоснабдителна система;
● енергопроизводство;
● напояване на Източно и Западно софийските напоителни полета;
● рекреация (отдих).
Река Лесновска, река Стари Искър
Водосборният басейн обхваща предимно южните склонове на Стара планина. Притоци са
реките Макоцевска, Матица, Буховска, Ботунецка, Кремиковска, Локорска, Войняговска,
Подгумерска. Реката е коригирана със земна корекция (диги).
Река Блато
Водосборният басейн на р. Блато е част от западното софийско поле. Нейни притоци са
Петърчката река, Крива река, Кътинска река, р. Църна бара, р. Беличка и р. Сливнишка.
Земните корекции са правени частично там, където се е наложило, поради прииждане на
високи води и нанасяне щети на земеделски имоти. В поречието й са изградени редица
хидротехнически съоръжения. Водите на р. Блато се използват за задоволяване на
различни нужди на промишлеността и селското стопанство.
Река Какач
Водосборният басейн на р. Какач се оформя от североизточните склонове на Люлин
планина, от притоците: р. Клисура, р. Вердикалска, р. Градоманска, р. Банска и р. Шеовица.
Реката е коригирана в различни участъци във връзка с изграждане на транспортни
съоръжения. Анализът на състоянието на р. Какач показва необходимост от
проектиране и изграждане на корекция на реката. Видът на корекционните мероприятия
трябва да съответства на предназначението на околните територии, като се
осигуряват благоприятни условия за заустване на отливните канали на Десен Какачки
Колектор и подколекторите му.
Река Суходолска е приток на р. Владайска. Реката е коригирана с различни по вид и
обезпеченост корекционни мероприятия. През периода 2004-2008 година са направени
инвестиционни проекти за нейната корекция, във връзка с изграждане на канализацията
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на кв. Суходол. За подобряване състояние на коритото на р. Суходолска и условията за
почистване е необходимо проектиране и изграждане на съоръжения и корекции в различни
участъци на реката.
Река Владайска и притоци Владайска река е една от най-големите реки, преминаващи през
центъра на столицата. От р. Искър до заустването на р. Суходолска е изпълнена земна
корекция, с надстройка на дигите с цел да се предпази Градската пречиствателна
станция за отпадъчни води “Кубратово”. Реката и притоците й са коригирани с различни
по вид и обезпеченост корекционни мероприятия. За участъци от реката има изготвени
проучвания или проектни предложения в различна фаза, които не са реализирани и се
нуждаят от актуализация. По р. Владайска трябва да се осъществят укрепителни
мероприятия, ремонт на съществуваща корекция, изграждане на нова корекция в
определени участъци.
Река Перловска е приток на р. Владайска. Реката и притоците и са коригирани с различни
по вид и обезпеченост корекционни мероприятия. За река Перловска трябва да бъдат
изготвени технически проекти за корекции на няколко участъка и да бъдат изградени
корекции в други участъци.
Река Боянска бара води началото си от кв. Бояна, минава през района на резиденция
“Бояна”. В района на Околовръстния път е изградена покрита корекция с дължина 500 м.
Необходимо е в началото на покритата част (в района на резиденцията) да се проектира
и построи чакълозадържател. Корекционните дейности в кв. Манастирски ливади –
Изток са интегрирани към проект за изграждане на линеен парк, като те са съобразени с
проектът за изграждане на канализация в квартала.
Река Боянска е коригирана. От заустването в р. Перловска до пл. ”Ручей” коритото на
реката е покрито. Трасето от 1,65 км е почти под пътното платно на бул. ”България”. От
бул. ”Гоце Делчев” през района на пазара “Красно село”, по бул. ”Цар Борис ІІІ” до ул.
”Суворов” с L=1, 1 км коритото е покрито. При ул.”Вихрен” е изграден чакълозадържател.
Отбивният канал е ф1200 мм под уличното платно по левия бряг. Той не е геодезически
заснет и не е нанесен в подземния кадастър. Това затруднява проектирането и
изграждането на нова инженерна инфраструктура в улицата по левия бряг.
Идентифицирана е необходимост от заснемане и ремонт на отбивния канал на
съществуващия чакълозадържател при ул. “Вихрен” и проектиране и изграждане на
чакълозадържател и технологична рампа към него в участъка между бул. ”Цар Борис ІІІ” и
ул. ”Чучулига”.
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Река Слатинска и притоците ѝ са коригирани с различни по вид и обезпеченост
корекционни мероприятия. Основният идентифициран проблем по отношение на р.
Слатинска е, че речното корито е некоригирано в района на ж.к. ”Дианабад”, ”Ловния парк”
и кв. ”Хладилника” до Околовръстен път. В тази връзка трябва да се изготви идеен
проект за корекции на реката в тези квартали, като видът на корекциите трябва да
бъде съобразен с предназначението на околните територии. Трябва да се изгради
корекция, чакълозадържател и технологични рампи на р. Слатинска (р. Новачица) в района
на кв. “Изток”. Видът на корекционните мероприятия трябва да съответства на
предназначението на околните територии.
Река Въртопо е най-големия приток на р. Слатинска. От заустването до бул.
”Цариградско шосе” реката е покрита и се ползва за паркинг. За предотвратяване на
наводнения и подобряване на екологичната обстановка на парк „Въртопо” са необходими
следните действия:
● Проектиране и изграждане на корекция на р. Въртопо, като видът на корекционните
мероприятия трябва да съответства на предназначението на околните
територии;
● Проектиране и изграждане на корекция на р. Рекмарица (десен приток на р. Въртопо).
Видът на корекционните мероприятия трябва да съответства на
предназначението на околните територии.
Приток на р. Въртопо е и Сухата река, която минава през ж.к. „Малинова долина”.
В участъка под Околовръстен път до бул.”Климент Охридски” е изпълнена покрита
корекция на Сухата река. Трасето ѝ минава западно от съществуващото корито.
Предвижда се през покритата корекция да преминават “високите води”. Запазва се
естественото корито на реката, което трябва да провежда 1м3/сек и да осигури
възможност за изграждане на водни огледала, каскади и др. водни съоръжения.
Необходимо е проектиране и изграждане на чакълозадържател и технологична рампа на
Сухата река северно на Околовръстен път.
Симеоновска река, от вливането ѝ в р. Аджибарица, преминава през парк ”Ловен” и навлиза
в ж.к. ”Витоша - ВЕЦ Симеоново”. Реката е некоригирана.
Река Шиндра се намира в североизточната част на гр. София. Образува се от притоците
Дълбока река, р. Кална и р. Банска. Минава през ж.к. ”Младост 4” и кв. “Горубляне”. Влива се в
р. Искър. От вливането в р. Искър до устието на реките Кална и Банска коритото изцяло
е коригирано. Необходимо е проектиране и изграждане на чакълозадържател и
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технологична рампа при устието на двата притока за предпазване от наноси в покрития
и открития участък.
Река Банска е приток на р.Шиндра. От устието ѝ до ж.к. ”Младост-4” преминава през
свободен терен в естествен вид. В района на ж.к. ”Младост-4” речното корито е в много
лошо състояние. Необходимо е коригиране, регулиране на оттока и оформяне на
коритото. От ж.к. ”Младост” до Околовръстния път дължината е 1,1 км, като коритото
е в естествен вид.
За р. Банска трябва да се изготви проект за чакълозадържател и технологична рампа, да
се проектира и изгради корекция на реката в конкретен участък от вливането в р.
Шиндра до Околовръстен път.
В Стратегията за развитие на инженерната инфраструктура на територията на СО
(2017-2025) са идентифицирани необходими дейности, свързани с корекция на речни
корита и ремонт на речни участъци на обща стойност над 65 000 000 лв. Към настоящия
момент са изпълнени незначителна част от тях, като основната причина за това е
липсата на финансиране.
Поради неизграденост на канализация на места се допуска директно заустване на битови
отпадъчни води в реките. Това води до влошаване на състоянието на откритите водни
течения.
В изпълнение изискванията на Директива 2007/60/ЕС, изцяло транспонирани в Закона за
водите, за всеки район на басейново управление се извършва предварителна оценка на
риска от наводнения по утвърдена методика съгласно разпоредбите на Закона за водите.
Наводненията са често срещани природни бедствия на територията на Столична
община. В тази връзка има разработен ПЛАН за защита при бедствия на Столична община
(разгледан подробно в част I.10.3_Капацитет за справяне с бедствия и аварии).
Висок риск от възникване на наводнения при по-продължителни и проливни валежи на
големи участъци от територията на Столична община, както и при бързо снеготопене,
е идентифициран в населените места по поречията на реките "Искър", "Перловска",
"Владайска", "Слатинска", "Гнилянска", "Блато", "Локорска", "Лесновска", "Подгумерска",
"Габровница", "Черна/ Църна бара", "Какач", а именно за гр. София, с. Мрамор, с. Мировяне, гр.
Нови Искър, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци и с. Долни Богров. Големите пътни
възли - "Надежда", гара "Искър", бул. "България", "Сточна гара" и по булеварди, улици и
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подлези и местата, където канализационната система не може да поеме водите, също са
определени като високорискови. Значителни наводнения на територията на София
могат да настъпят при излизане на реките от коритата им, скъсване на диги, преливане,
частично или пълно разрушаване на стените на язовирите, хвостохранилищата и
сгуроотвала, при което ще бъдат залети населени места в районите „Панчарево",
„Искър", „Подуяне", „Кремиковци", „Надежда", „Сердика", „Нови Искър", „Младост" и
„Слатина".
За намаляване на риска от наводнения на територията на СО се предлагат множество
мерки, като най-важните са извършване на корекции на речните корита, реконструкция и
поддържане на корекциите на реките, ремонт и надграждане на диги, създаване на
ретензионни водохранилища в заливните терени, почистване на речните корита. Трябва
да се направи преоценка и да се извършва строг контрол върху изпълнението на
правилата за източване на води през облекчителните съоръжения на язовирите
Панчарево и Искър.
Важно условие за намаляване риска от наводнения е правилното функциониране на
канализационната система. Ако тя не функционира нормално и по нея има физически
несъвършенства и дефекти, в случай на наводнение критичната промяна на
хидравличните условия на работа създават предпоставка за претоварването ѝ,
нерегламентирано преливане при дъждопреливниците, замърсяване на почви и води, риск
за здравето на населението.
През 2019 г. в сътрудничество с външни експерти Софияплан състави проблемен анализ
на реките в СО. Беше установено, че за цели участъци от реки няма отредени поземлени
имоти по кадастрална карта; ако има имоти, то собствеността не е публична държавна
или публична общинска, а начина на трайно ползване не е за водни течения. В немалко
случаи коритата на реките реално не се намират на мястото, описано в кадастралната
карта (КК), общия устройствен план (ОУП) или подробния устройствен план (ПУП).
Открито е голямо несъответствие и липса на връзка между КК, ОУП и ПУП, изразяващо се
в това, че за една река и прилежащата територия (по Закона за водите) и в трите плана
реката не е еднозначно определена като граница и функция като такава. Въпросът е
разгледан по-подробно в част I.9.3.-Води.
Общинската администрация изпълнява програма за изработване на инвестиционни
проекти за изграждане на корекции на реки и деретата в територии в регулация или с
предстоящо промяна на предназначение. Коригирането на реките (проектиране и
строителство) е съобразено със съществуващи и проектни отливни канали, с което се
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осигуряват необходимите условия за нормално функциониране и експлоатация на
канализационната система.

За агломерациите, за които е прието прилагането на децентрализирано пречистване на
отпадъчните води, трябва да се изградят ЛПСОВ.

Основен проблем представлява липсата на яснота по отношение на структурното звено
на СО, което има водеща и координираща роля по отношение на разработване,
провеждане и мониторинг върху изпълнението на цялостната политика на СО, свързана с
управлението и развитието на речните корита на територията на цялата община.
Отделни звена в различна степен са отговорни за определени аспекти от организацията
и управлението на процеса. Наличната информация е разпръсната в различни звена на
общинската администрация.

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

Необходимо е да се изготви предпроектно проучване за реките, преминаващи през
територията на Столична община. Откритите водни течения, въпреки привидната им
автономност, не могат да се разглеждат самостоятелно и трябва да бъдат
идентифицирани връзките със системи, за които представляват естествен
ограничител за развитието (устройство на територията, транспортна и инженерна
инфраструктура и др.) или системите, за развитието на които създават благоприятни
условия ("Отдих", "Зелена система" и т.н.).

2.4. Изводи и заключения
Липсата на изцяло изградени колектори, техни дубльори и подколектори, както и отливни
канали и преливни шахти, са причина за съществуващите нерегламентирани зауствания.
Нерегламентираните включвания в канализационната система на реки и други
повърхностни потоци, както и подпочвени води от инфилтрация в мрежата създава
сериозен проблем за ГПСОВ, тъй като допълнителните водни количества увеличават
хидравличния товар върху пречиствателната станция и съответно водят до увеличени
разходи за пречистване и затруднения в самите процеси.
Основни причини за неизградеността на проводите и съоръженията са регулационни
проблеми, вследствие на които реализацията е затруднена или невъзможна, липса на
проектна готовност и финансиране.
Частите от градската канализационна мрежа, които са с изчерпан капацитет ,трябва да
се реконструират, като се използват оптимално съществуващите проводи. Трябва да
се извърши реконструкция на дъждопреливниците, за които са доказани отклонения при
функционирането им и да се изградят нови там, където това се налага.

В заключение трябва да се отбележи, че доизграждането на канализационната система в
териториите с установена липса се извършва с много бавни темпове, тъй като са
необходими сериозни инвестиции както за изграждане, така и за извършване на
устройствени процедури.

3. SWOT анализ
Силни страни
● Съществуващата канализационната система отвежда гравитачно отпадъчните
води към ГПСОВ;
● Изградени са основните пречиствателни станции за отпадъчни води,
гарантиращи пречистването на голяма част от отпадъчните води;
● Прилагат се съвременни технологии за пречистване отпадъчните води, които
позволяват ефективност и оползотворяване на отпадъците като енергийна
суровина;
● ГПСОВ „Кубратово“ е цялостно реконструирана и се гарантира пречистването на
отпадъчните води в съответствие с нормативните изисквания;
● Голяма част от канализационните колектори, довеждащи отпадъчните води до
съществуващите пречиствателни станции, са изградени и са в добро техническо
състояние;
● Многобройните реки, протичащи през СО, разнообразяват общия вид на София и
околоградския район и дават възможност за нестандартни устройствени
решения;
● Реките в населените места, в по-голямата си част, са коригирани;
● Разработен е „План за управление на речните басейни“ Дунавски район 2016-2021 г.
Слаби страни
● Канализационната система обслужва по-малко от 80% от населението;
● Значителна част от отпадъчните води се излива без пречистване директно в
открити водни течения;
● Не са изградени участъци от главните колектори, техни дубльори и подколектори,
както и отливни канали и преливни шахти;
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Липсват трасета за главни колектори;
Неосъществени корекции на реки;
Значителна част от канализационната мрежа е морално и физически остаряла;
Част от канализационните мрежи не са предадени за експлоатация на
експлоатационното дружество;
Капацитетът на канализационната мрежа в части от компактния град е изчерпан;
Преминаване на мрежата през частни имоти или през имоти с регулационни
проблеми;
Мониторингът по канализационната мрежа все още не е на нивото на мониторинга
по водоснабдителната мрежа;
Няма достатъчна база данни, позволяваща стабилна оценка на недостатъците и
потенциала за иновации на системите;
Характерна особеност в режима на реките, протичащи през територията на СО, са
големите прииждания, които предизвикват наводнения на земеделски и жилищни
терени;
Състоянието на част от речните корита е лошо;
За цели участъци от реки няма отредени поземлени имоти по кадастрална карта;
ако има имоти, то собствеността не е публична държавна или публична общинска, а
начинът на трайно ползване не е за водни течения;
Допуска се изхвърляне на отпадъци и заустване на непречистени отпадъчни води в
коритата на реките;
Не са изградени необходимите съоръжения за намаляване изравянето в горните
течения и за улавяне на твърдия отток в равнинната част на речните корита;
Не е ясно дефинирано звеното в структурата на общинската администрация,
което да е отговорно за координацията и мониторинга на цялостната политика на
СО по отношение поддържането, управлението и развитието на ВиК мрежата и на
речните корита;

● Допуска се разрушаване и лошо стопанисване на хидротехнически и
хидромелиоративни съоръжения държавна собственост, които се намират на
територията на СО;
● Не е регламентирана административната структура за управление и контрол на
речните корита на територията на София и СО;
● Липсва общ постоянен мониторинг на речните корита в София-град и СО.
Възможности
● Снабдяването на населението и бизнеса с необходимите водни количества,
развитието на канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните води е
национален приоритет и ангажимент, поет пред ЕС;
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● ВиК услугите в България са регулирани със строго регламентирани нормативни
показатели за качество на услугата (ниво на покритие с услуги по отвеждане на
отпадъчни води, ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води,
качество на отпадъчната вода, аварии на канализационната мрежа, наводнения в
имоти на трети лица, причинени от канализацията) с цел постигане изискванията
на националната и европейска законодателни рамки;
● Структурните и Кохезионния фондове на ЕС през ОПОС и ОПРР подкрепят
инвестиции за ефективно използване на водните ресурси;
● Разработени са планови документи, в които са очертани дефицитите и са
определени програми за обновяване на ВиК системите (Стратегия за развитие на
инженерната инфраструктура, РПИП);
● Либерализирането на нормативната уредба по отношение на ИСПД (индивидуални
системи или други подходящи системи) за пречистване на отпадъчните води ще
предотврати риска за човешкото здраве и околна среда, причинен от
нерегламентираното заустване на битови отпадъчни води, съответно ще
спомогне за опазване на водите от замърсяване и постигане на доброто им
състояние и ще избегне „прекомерните разходи“ за изграждането на необходимата
инженерна инфраструктура;
● Прилагането на нови технологии ще позволи вземането на оптимални решения при
избора за развитие на системите за канализация и пречистване на отпадъчните
води;
● Доизграждането на канализационната система ще създаде условия за развитие на
големи територии от София;
● Откритите водни течения са естествена среда за отдих и развитие на туризма;
● Наблюдава се трайна тенденция на обвързване на системата “Открити водни
течения” с други системи, което предполага комплексни решения, по-добро
стопанисване и поддържане;
● Обществената чувствителност към въпросите, свързани с речните корита,
нараства;
● Приоритетното развитие на туризма ще стимулира развитието на системата
“открити водни течения”;
● Оперативните програми „Околна среда” и „Регионално развитие” предвиждат
финансиране на дейности, свързани с инженерната инфраструктура в областите
водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадъчни води и речни корита;
● С прехвърлянето на трасетата на съоръженията на „Напоителни системи” ЕАД на
Столична община биха могли да се придобият значителни площи, отговарящи на
изискванията за провеждане на трасета на инженерната инфраструктура.
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Заплахи
● Липса на координация между различните участници в инвестиционния процес;
● Нисък приоритет на осигуряването на необходимите трасета и площи;
● Процесът на заселване на хора на територията на СО да продължи без да е
съобразен с възможностите на инженерната инфраструктура;
● Модернизацията на ВиК инфраструктурата изисква високи капиталови разходи,
които не могат да бъдат осигурени единствено от СО и ВиК Оператора;
● Влошаването на състоянието на горския фонд във водосборните басейни на
реките пряко влияе на състоянието на речните корита.
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1. Въведение
1.1.

Предмет, задачи и основни постановки

Настоящата разработка с предмет анализ на енергоснабдяването и
енергопотреблението и сценарии за устойчиво енергийно развитие на жилищния сектор
и свързаната с него енергийна инфраструктура в Столична община за периода по декади
до 2050 г. е изготвена от съвместен екип на ОП „Софияплан“ и на СЕА “Софена” през
2019–2020 г. Тя има пряко приложение в работата по Програма за София и е добра основа
за предстоящата актуализация на ОУП.
Създаването на параметричен модел на състоянието на местното производство,
снабдяване и потребление на енергия с отчитане на стойностите на най-важните
компоненти и анализ на резултатите е първата главна задача на разработката.
Втората е определянето на необходимата последователност от изпълними стъпки за
промяна и поетапно намаляване на общото потребление на горива и енергия и за
подобряване на баланса при оползотворяване на наличните енергийни ресурси чрез
прилагане на съвременни иновативни и високоефективни технологии в застроената
среда, в жилищата и в свързаната енергийна инфраструктура на Столична община.
Втората задача е решена в един общ рамков сценарий за общината към 2030 – 2040 –
2050 г. и три варианта на подробни пространствено диференцирани сценарии – условно
песимистичен, оптимистичен и реалистичен, към същите години. За всеки от трите
варианта разработката дава набор от стойности на параметрите съобразно
възможностите във всяка градоустройствена единица. Резултатът е добра
информационно-методическа основа за пространствено моделиране при планиране и
детайлно програмиране на енергийното развитие в жилищния сектор през следващите
три десетилетия.
За да се задържи глобалното затопляне в рамките на 1,5 градуса по Целзий повишение
спрямо прединдустриалните нива, до 2050 г. човечеството трябва да достигне нетни
нулеви емисии на въглерод в световен мащаб. Учените смятат това за изключително
важно за предотвратяване на най-лошите последици от изменението на климата. В този
контекст е направен преглед на енергийните политики на Европейския съюз и България,
на поставените цели и поетите ангажименти в тази област и са отчетени местните
дадености и стратегически документи. До 2050 г. на територията на България и
общината ще се работи за преминаване към нисковъглеродна икономика, за развитие на
нови високотехнологични производства и осигуряване на т. нар. „зелен растеж“ и „зелени
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работни места“. Това ще се осъществява постепенно по пътя на по-пълното
идентифициране, планиране и устойчиво оползотворяване на местния ресурс на
възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), на повишаване на енергийната
ефективност на съоръженията за генериране и пренос на енергия от конвенционалните
източници, на успоредно повишаване на енергийната ефективност на сградите и
инсталациите в тях и създаване на диверсифицирана структура на енергоснабдяването,
конкуренция и сигурност на доставките.
Тези фактори определят целевата рамка на разработката към 2050 г. при презумпция за
последователно прилагане на политиките и добро управление за минимизиране на
въздействията върху околната среда, за пълно покриване на нуждите на местните
потребители и за повишаване на икономическото благосъстояние и качеството на
живот в общината.
За създаване на базовия пространствен модел и за конкретизиране на прогнозите за
развитие на енергийната инфраструктура на Столична община в посочените сценарии
послужиха набраните, систематизирани и анализирани от екипа актуални и
статистически данни за територията с отчетени стойности на показатели,
тенденции и потенциали относно:
● енергопотреблението по видове източници за крайните потребители и по
сектори;
● енергопроизводството по видове енергия и първични източници с акцент върху
местното производство;
● свързаната с това местна инфраструктура;
● съществуващите местни ресурси от ВЕИ;
● приложими на територията проекти и технологии за повишаване на
ефективността на производството и потреблението;
● характеристиките на местния сграден фонд и битово потребление;
● потенциала за спестяване на енергия в жилищните сгради – съществуващи и нови;
● тривариантни прогнози за демографско развитие до 2050 г. в СО по
градоустройствени единици 79
Жилищният сектор е с 40% дял в общото потребление на енергия в СО и за него са
предоставени сравнително подробни данни от реални отчети с пространствена
компонента. Агрегирани към пространствения обхват на градоустройствените
единици, тези данни дават много добра основа за пространствено моделиране, оценка и

„Териториално диференцирана демографска прогноза по градоустройствени единици на Столична община за периода
2030 – 2040 – 2050 година“ е разработка от 2018 г. на екип на ОП „Софпроект ОГП“ и външни експерти с ръководител доц.
д-р Илия Копралев
79
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извеждане на заключения за нуждите на планирането. За потреблението на енергия от
другите сектори, които са по-динамични и в които се извършват и други структурни и
технологични промени, засягащи общия икономически профил, дела и вида на
промишлените производства в общината и пр., засега липсват подробни данни. Липсват
и териториално, секторно, отраслово и технологично диференцирани прогнози за
развитие на икономическите дейности на територията на СО, които да дават основа за
дългосрочно прогнозиране на свързаното потребление на енергия.
Нуждите на човека от енергия в аспекта „жилище“ са относително по-бавно променливи,
защото се предопределят на първо място от неговата физическа същност, от климата,
културата и стандарта му на обитаване. Количеството реално потребявана енергия от
един човек в неговия дом зависи и от други сравнително по-лесни за отчитане фактори
– характеристиките на сградата, нейното технологично оборудване и ползваните
първични и вторични енергоизточници. Затова при пространственото моделиране в
настоящата разработка основен носител на енергопотреблението е един жител, като
за различните части на общината се извеждат специфични коефициенти, отчитащи
посочените фактори.
Има много потенциални възможности за промени в сградите от битовия сектор, които
да намалят потреблението им на енергия и свързаните с него вредни емисии. Те се
свързват с две основни направления – инсталационно и фасадно обновяване за
привеждане към по-висок клас на енергийна ефективност на съществуващия фонд и
повишени изисквания и стремеж към постигане на т. нар. „нулево потребление“ при
строителство на нови сгради. Част от тези промени се очаква да бъдат подкрепени със
средства от публични фондове (от тези на ЕС чрез оперативните програми и др.) през
периода до 2027 г., а по всяка вероятност и след това, за осъществяване на постепенния
преход към декарбонизация. В тези процеси ще бъдат включени пряко много голям брой
хора в качеството им на обитатели на сгради.
Направени са прогнози за достижимите състояния на параметрите и балансите към
2030 – 2040–2050 г. по пътя на целенасочена промяна в потреблението на енергия в
жилищния сектор. Те съобразяват спецификите на съществуващото застрояване,
потенциалите и тенденциите за обновяване във всяка градоустройствена единица.
Сценариите очертават три възможни варианта на поетапен преход за постигане в
общината на набелязаните цели за енергийно развитие в процеса на постепенни
трансформации в енергоизточниците, техните дялове и моделите на потребление.
Резултатите са обработени в ГИС среда и представени в таблици, диаграми и карти,
80
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което позволява ползването им от широк кръг експерти и граждани. Получените модели
по градоустройствени единици с набор от отчетени и прогнозни стойности на
индикаторите дават база за динамично комбиниране и дефиниране на подварианти за
достигане и запазване на търсените баланси към всеки етап на ниво административен
район, населено място и община, както и за пространствено индивидуализиране на
бъдещи мерки в тази насока.
Отчетените и прогнозните стойности на индикаторите в сценариите за 2030 г. имат
пряко приложение в работата по Програма за София до 2027 г.

1.2.

Подход и стъпки по изпълнение на разработката

Набрана е информация от основните енергийни дружества, опериращи на територията
– „Топлофикация София“ ЕАД, „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, „Електроенергиен
Системен Оператор” (ЕСО) ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, "Булгаргаз" ЕАД,
"Булгартрансгаз" ЕАД, „Овергаз Мрежи“ АД. Анализирани са отчети за дейностите и за
потреблението, пространствени данни за инфраструктурата, необходими за „обща
диагноза“ на съществуващото състояние, за определяне на енергийните
характеристики на обектите и потенциала за тяхното подобряване, както и за оценка
на възможностите за прилагане на енергоефективни мерки. Проучени са наличните
планове и програми за развитие на дружествата. В процеса на работа за целта са
посетени редица енергийни обекти на територията на СО.
Проучени са и други документи, свързани с развитието на енергопотреблението и
енергопроизводството, от други публични източници. Направен е подбор на наличните
данни, относими към Столична община, допълнени и обновени са базите данни на ОП
„Софияплан“, изготвени са актуални карти на енергийната инфраструктура 80 с нейното
териториално разположение и класификация и са изведени показатели за достъп до
съществуващите мрежи за електроснабдяване, за централно отопление и битова топла
вода и за природен газ в отделните части на територията.
Изработеният първичен пространствен модел на битовото потребление показва
наличието на обслужване, на ползватели и разпределението на реално отчетеното
енергопотребление по видове източници, предназначение и количества в отделните
квартали на София, в по-малките населени места и в селищните образувания – всички
оформени като градоустройствени единици.

Най-важните карти от анализа са дадени като самостоятелни приложения
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Направено е задълбочено проучване и анализ на политическата и програмна рамка за
енергийно развитие на европейско, национално и регионално ниво и на актуални към
момента програмни документи на Столична община - на действащата Стратегия с
програма за оползотворяване на ресурсите на геотермални води, на които тя е богата,
за използването на другите ВЕИ на територията в контекста на мерките в отговор на
промените в климата, на нуждата от намаляване на отпадъците и са обобщени оценките
за потенциалите при внедряването на приложимите видове ВЕИ и енергоспестяващи
технологии. Събраната и обработена информация е визуализирана с диаграми и таблици,
показващи енергийни характеристики, като денградуси, температури на вода, почва и
въздух, потребление на топлинна енергия, енергийни потенциали на ВЕИ, натоварване на
топлофикационните централи и др. Анализирана е перспективата за навлизане на нови
технологии, оценен е потенциалът за по-широко използване на възобновяема енергия (от
ВЕИ) и са направени изводи за реалните възможности за диверсификация на източниците
и балансирано оползотворяване на ресурсите. Изготвени са прогнози за топлинното и
студово натоварване и за промени в пропорциите между използваните източници на
енергия в контекста на поставените общи цели за декарбонизация до 2050 г. и за
възможностите за спестяване на енергия в хоризонти 2030 г., 2040 г. и 2050 г., при
презумпцията за устойчива и последователна работа за постигане на тези цели и добро
управление.
Изготвените карти съдържат индикатори за потребление в жилищния сектор, базирани
на енергийни характеристики на градоустройствените единици, като: годишно
потребление на енергия за отопление, охлаждане, битова гореща вода (БГВ), видове
енергоизточници при крайния потребител, както и потенциалите за ползване на ВЕИ и
др. енергоспестяващи технологии и перспективите за промяната на дяловете им до
2050 година като относителен и абсолютен количествен израз. Описани са технологии и
енергоспестяващи мерки, подходящи за внедряване на територията и са оценени
потенциалните топлинни печалби в резултат от прилагането им.
Използвани са данни за съществуващото и прогнозно демографско и пространствено
развитие по ГЕ (градоустройствени единици) на СО, в т.ч. данни за жилищния фонд,
инженерната инфраструктура и градската среда от действащите устройствени
планове, от проучванията на ОП „Софпроект ОГП“ – „Софияплан“ и от предприятия,
обслужващи инженерната инфраструктура. Относно потреблението най-подробни и
коректни реални данни от отчети са предоставени за централно произведената
топлинна енергия и те са пространствено привързани от екипа към ГЕ. Не са получени
достатъчно подробни отчети за потреблението на електрическа енергия, поради което
81
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за пространственото им разпределение по ГЕ е приложен статистически подход.
Наличните данни за съществуващото производство и използване на ВЕИ са отнесени
към субект на разрешенията, а не към обекта на инсталиране, и могат само частично да
бъдат отнесени към отделните ГЕ. Не се събира информация за производство и
използване на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, която ще
има все по-голямо значение при увеличаването на дела на енергията от тези източници.
Няма регистри и за индивидуално прилаганите ЕСМ в сгради, които не са подпомогнати с
финансиране от публични фондове и за които няма издадени сертификати. В
разработката тези данни се моделират и отчитат индиректно, като част от
намалението на потребяваната енергия от общите мрежи и конвенционалните
източници.

1.3.

Отчетени характеристики на градската среда по ГЕ,

влияещи на енергопотреблението:
Местоположение;
● Обща площ на градоустройствена единица - м²;
● Общо население (жители) на градоустройствена единица - бр.;
● Общо жилища в градоустройствена единица - бр.;
● Общо разгъната застроена площ (РЗП) в градоустройствена единица - м²;
● Общо застроена площ (ЗП) в градоустройствена единица - м²,
● Общ отопляем обем (ОО) на сгради в градоустройствена единица - м3 ;
● Общ отопляем обем (ОО) на жилищни сгради в градоустройствена единица - м3 ;
● Общ отопляем обем (ОО) на нежилищни сгради в градоустройствена единица - м3 ;
● Общи характеристики на съществуващия жилищен фонд от гл. т. на конструкция и
енергийна ефективност;
● Развитие на анализираните градоустройствени единици в резултат на т.н.
„уплътняване“ и „нови зони“;
● Развитие на градската инфраструктура в резултат на т.н. „уплътняване“ и „нови
зони“;
● Обхванати са всички населени места и селищни образувания в СО, включително
планираните техни разширения по действащ ОУП.

1.4. Базови понятия за разработката
Използвана е терминологията, приета от Евростат и Националния статистически
институт (НСИ) като „Обща система за изготвяне на статистика за енергийния
сектор“ 81. Основните понятия са:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314880
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● Енергийни продукти: горива, топлоенергия, възобновяема енергия, електроенергия
или всяка друга форма на енергия.
● Първична енергия: енергийни източници, които могат да се използват директно в
естественото им състояние, например въглища, нефт, природен газ, биомаса,
слънчева топлина, вятър или ядрена топлоенергия.
● Преобразувана енергия: енергия, която произтича от първичен източник, но може
да се използва само в преобразувано състояние, напр. електричество от
електроцентрала, използваща въглища или нефт.
Разгледаните първични енергийни източници, използвани от крайните потребители на
територията на Столична община, са основно природният газ, дизеловото гориво за
отопление, въглищата (включително въглищни брикети), биомасата и биогаз. Видовете
енергия от възобновяеми източници, които значимо могат да повлияят на енергийния
баланс на територията на общината, са основно водната енергия, слънчевата енергия,
аеротермалната, тази от биомаса, биогаз, геотермални източници и в по-малка степен
вятър. Освен електричеството, преобразуваната топлинна енергия за отопление и
битово горещо водоснабдяване (БГВ) е от съществено значение за Столична община.
Използването на отпадъци и гориво от отпадъци, т.нар. RDF или Refuse Derived Fuel, се
разглежда във връзка с инвестиционните намерения на „Топлофикация София“ ЕАД за
изграждане на инсталация за изгаряне - част от новата интегрирана система за
третиране на битовите отпадъци на Столична община. Европейската практика е това
гориво да се причислява частично към възобновяемите енергийни източници в
зависимост от неговия състав и дела на органичната компонента от градските
отпадъци с биологичен произход.

2. Европейски и национални политики и
стратегическа рамка, определящи целите на
местното енергийно развитие
2.1.

лист 448 от 1286

● никое лице или регион не са пренебрегнати.
Европейският зелен пакт е пътната карта за постигане на устойчивост на
икономиката на ЕС. Това ще стане, като превърнем климатичните и екологични
предизвикателства във възможности във всички области на политиката и направим
така, че преходът да е справедлив и приобщаващ за всички.
Европейският зелен пакт има за цел да подобри благосъстоянието на хората.
Превръщането на Европа в неутрална по отношение на климата зона и опазването на
естественото ни местообитание ще е от полза за хората, планетата и икономиката.

Фиг. 3.1. Европейски зелен пакт - цели на ЕС до 2050 г.
Комисията ще предложи европейски законодателен акт в областта на климата, чрез
който ще превърне този политически ангажимент в правно задължение и генератор на
инвестиции. За постигането на тази цел ще са необходими действия във всички сектори
на нашата икономика:

Европейски зелен пакт - стремеж да бъдем първият

неутрален по отношение на климата континент
Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за
самото съществуване на Европа и света. За да преодолее тези предизвикателства,
Европа се нуждае от нова стратегия за растеж, насочена към превръщането на ЕС в
модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, в която:
● към 2050 г. вече няма нетни емисии на парникови газове;
● икономическият растеж не зависи от използването на ресурси;
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Фиг. 3.2. Постижения на ЕС по отношение на действията в областта на климата

Фиг. 3.4. Области на политиката на ЕС
Фиг. 3.3. Цели за изпълнение на ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение
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2.2. Области на политиката
ЧИСТА ЕНЕРГИЯ
възможности за алтернативни и чисти източници на енергия
УСТОЙЧИВА ПРОМИШЛЕНОСТ
начини за гарантиране на по-устойчиви, съобразени в по-голяма степен с околната среда
производствени цикли

Фиг. 3.5. Цели на ЕС в областта на климата и околната среда – кръгова икономика
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ИЗГРАЖДАНЕ И САНИРАНЕ НА СГРАДИ
необходимост от по-чист строителен сектор
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УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ
насърчаване на използването на по-устойчиви транспортни средства

Фиг. 3.7. Цели на ЕС в областта на климата и околната среда – устойчива мобилност
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
мерки за защита на нашата крехка екосистема

Фиг. 3.6. Цели на ЕС в областта на климата и околната среда – подобряване на
енергийната ефективност на сградите

ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА
начини за осигуряване на по-устойчива хранителна верига
ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО
мерки за бързо и ефикасно намаляване на замърсяването

2.3. Интегриран план в областта на енергетиката и климата на
Република България 2021–2030 г.
Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението на
климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от
Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в
Париж, като същевременно осигурява чиста енергия в целия Съюз. За да изпълни този
ангажимент, ЕС определи следните обвързващи цели за климата и енергетиката за 2030
г., както следва:
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● Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в сравнение с
1990 г.;
● Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%;
● Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% от
брутното крайно потребление на енергия в ЕС;
● Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност
между държавите членки.
В този контекст се определиха основните цели и мерки за осъществяване на
националните политики в областта на енергетиката и климата, в контекста на
европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката, а
именно:
● стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;
● развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика;
● намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;
● гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.
Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат обобщени,
както следва:
● повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на
енергийни ресурси;
● развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;
● използване и развитие на енергията от ВЕИ съобразно наличния ресурс,
капацитета на мрежите и националните специфики;
● повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови
технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;
● защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и
недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.
Приносът на България за постигане на целите на Европейския съюз до 2030 г. е
представен в таблицата по-долу, която беше преразгледана, като се вземат предвид
препоръките на Европейската комисия:
ПРЕГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2030 Г.
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ПРЕГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2030 Г.
ВЕИ-ТЕ и ЕО

42,60%

ВЕИ – транспорт

14,20%

Енергийна ефективност
Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с
базовата прогноза PRIMES 2007

27,89%

Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с
базовата прогноза PRIMES 2007

31,67%

Първично потребление на енергия

17 466 ktoe

Крайно потребление на енергия

10 318 ktoe

Ниво на междусистемна електроенергийна свързаност

15%

Табл. 3.1. Преглед на целите на Р.България за 2030 г.
В таблица 3.2 са показани:
● Индикативна траектория за дела на електрическата енергия от ВЕИ в брутното
крайно потребление на електрическа енергия за периода 2020-2030 г. - сектор
електрическа енергия
● Индикативна траектория за дела на топлинната енергията и енергията за
охлаждане от ВЕИ в брутното крайно потребление на топлинната енергията и
енергията за охлаждане за период 2020-2030 г. - сектор топлинна енергия и енергия
за охлаждане
● Индикативна траектория за дела на енергията от ВЕИ в крайно потребление на
енергия за период 2020-2030 г. - сектор транспорт
2020

2021

2022

2023

2024

2025

21,4

21,99

22,56

23,13

23,69

24,24

Дял на топлинната енергия от ВЕИ
31,07
в брутното КПТЕ, %

32,48

33,89

35,3

36,71

38,11

Дял на енергия от ВЕИ в
транспорта, %

9,89

9,91

9,92

9,94

9,95

9,97

2026

2027

2028

2029

2030

25,48

26,7

27,92

29,13

30,33

39,88

40,78

41,68

42,6

Дял на електрическата енергия от
ВЕИ в брутното КПЕЕ, %

Възобновяеми енергийни източници
Национална цел за дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно
потребление на енергия до 2030 г

27,09%

ВЕИ - Е

30,33%

Дял на електрическата енергия от
ВЕИ в брутното КПЕЕ, %

Дял на топлинната енергия от ВЕИ
38,99
в брутното КПТЕ, %
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Дял на енергия от ВЕИ в
транспорта, %

10,8

11,62

12,45

13,27

14,2

Табл. 3.2. Индикативни цели на България за 2030 г.

2.4.

Постепенен преход към сгради с близко до нулевото

потребление на енергия
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благоустройството и Фонд на фондовете и се координира от АУЕР. Работата на
работната група е подпомагана от технически консултанти от Европейска банка за
възстановяване и развитие и Building Performance Institute Europe.
Стратегията цели преглед на националния сграден фонд, както и определянето на
разходно ефективни подходи за обновяване – пакети от мерки (определяне на
икономически ефективни подходи за обновяване).

Енергийните цели на Европейския съюз за 2030 г. включват превръщането на
конвенционалните сгради в сгради с близко до нулевото потребление на енергия – Nearly
Zero Energy Buildings (NZEB). NZEB сградите се характеризират с намалено потребление на
енергия, където по-голямата част от енергийните им нужди е необходимо да се покрият
от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Държавите-членки разработиха планове за
увеличаване на броя на NZEB за постигане на целите за изменение на климата за 2030 г.
Официалното определение на NZEB в България беше представено през 2015 г. с изменения
Закон за енергийна ефективност, който транспонира Директива 2012/27/ ЕС. В България
сградите на NZEB трябва едновременно да отговарят на следните две условия:
● потреблението на енергия в сградата, определено като първична енергия, трябва
да отговаря на клас на енергийна ефективност от скалата на класовете на
енергопотребление за типа сграда (отчитат се 9 типа сгради);
● не по-малко от 55% от потреблението на енергия за отопление, охлаждане,
вентилация, битова гореща вода (БГВ) и осветление трябва да бъде възобновяема
енергия.
Възобновяемата енергия е необходимо да се произвежда на място или в близост до
сградата.

Фиг. 3.8. Приоритетни сгради в рамките на Дългосрочната национална стратегия за
подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 20212050 г.

В България е разработен и прилаган Националният план за сгради с близко до нулево
потребление на енергия 2015–2020 г., чиято основна цел е да превърне концепцията в
практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в
България след 2018 г., а при доказана ефективност на разходите - и при обновяване на
съществуващи сгради. Планът е рамков и динамичен документ, тъй като целите,
заложени в него не могат да се разглеждат изолирано от националната цел на България за
енергийни спестявания и през следващите години.
В настоящия момент се разработва Дългосрочна национална стратегия за подпомагане
обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г. Тя се
подготвя от междуведомствена работна група, съставена от представители на
Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и
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През програмен период 2021 – 2027 г. се очаква включване на нови финансови
инструменти.

3. Анализ на потреблението на енергия в Столична
община
Потреблението на топлинна енергия при климатичните условия на региона е
статистически най-значимата част от енергията за жилищния сектор– 84%, а от
общото потребление на енергия на територията на СО е 1/3. Това го прави особено
важно за настоящия анализ, като основа за моделиране на битовото потребление и като
обект на въздействие в прехода към декарбонизация, както и за определяне на
пространствените насоки за бъдещо развитие на свързаната с това инфраструктура.

Фиг. 3.9. Пътна карта за обновяване в рамките на Дългосрочната национална стратегия
за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 20212050 г.

Освен от температурите на околната среда, то зависи и от вида на
отоплителните/охладителните инсталации, от технологиите и съоръженията и от
топлофизичните характеристики на външните ограждения на сградите - фасадите и
покривите. Потреблението на топлинна енергия за топла вода зависи основно от
температурата на студената вода и от режимите/ количествата на ползване на вода
от населението.
За нуждите на разработката са предоставени подробни отчетени, проектни и балансови
данни за доставена енергия от „Топлофикация София“ ЕАД, които са пространствено
агрегирани за всяка градоустройствена единица. Наличната информация от отчетите
на останалите енергийни дружества и за ВЕИ не е с такава степен на подробност.
Предвид тези обстоятелства за оценка на потреблението на енергия по
градоустройствени единици е възприет статистически подход на моделиране въз
основа на наличните данни от енергийните дружества, данни за сградите от КККР и на
сценарии за изменение на населението от разработка на ОП ”Софпроект” от 2018 г.,
отразяващи едновременно тенденции за демографско и за пространствено развитие
съобразно предвижданията на ОУП.

Фиг. 3.10.Съществуващи източници за финансиране за обновяване на сградния фонд

Възприетият принцип „потреблението на енергия върви (в пространството) с хората,
като потребители” води до оценка на потреблението на топлинна енергия отнесено към
човек от населението на съответната ГЕ, с оглед на отличителните характеристики на
нейната застроена среда. Използването на специфичен показател – „енергия на жител“
дава възможност за гъвкавост при изготвянето на сценарии и динамично калибриране и
промяна на показателя в зависимост от реалните данни за потребление към контролни
години, за които се прави оценка и прогнозни данни.
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В изчисленията са използвани следните усреднени годишни стойности на специфичните
разходи на енергия, отнесени към един жител на СО:
● Специфичен разход на топлинна енергия за отопление – 2,48 МВтч/г. /жит.
● Специфичен разход на топлинна енергия за БГВ – 1,20 МВтч/г. /жит.
● Специфичен разход на енергия за охлаждане – 2,21 МВтч/г. /жит.
Използваният набор от характеристики по видове, техните стойности; използваните
методи и алгоритми за определяне на споменатите характеристики и създадените
модели за пресмятане са дадени подробно в самостоятелен том, наличен в архива на ОП
„Софияплан“.

3.1.

Централно топлоснабдяване от „Топлофикация София“ ЕАД

По-голямата част от гъсто населените квартали на гр. София са обслужени с централно
топлоподаване. Поради естеството на технологиите засега няма други населени места
в общината с такава услуга, тъй като е икономически нецелесъобразно развиването на
мрежа за малък контингент ползватели. Лицензираната територия за пренос на
топлинна енергия обхваща голяма част от компактния град София, но не го обслужва
изцяло. По-периферните части от Столична община - райони Витоша (частично), Банкя,
Нови Искър, Кремиковци, Панчарево остават извън границите на лицензионната
територия на дружеството, а влизат Северната и Източната промишлени зони.
Промените в устройствените планове и разширяването на гр. София дават основание за
промени на границите на територията на лицензията.
Схема на изградената топлопреносна мрежа в СО с главните топломагистрали и
планираните зони за разширение са представени в следващата графика – карта, фиг. 4.1.:
Фиг.4.1. Схема на главните топломагистрали
По данни на „Топлофикация София“ ЕАД 82 дължината на съществуващата топлопреносна
мрежа по трасе на територията на Столична община е 1007,7 км. Броят на обслужваните
битови абонати към датата на писмото е 413 136 бр. Към 31.12.2017 г., „Топлофикация
София“ ЕАД има присъединен топлинен товар 5 839 МWt.
Анализирани са предоставените данни за потреблението на топлинна енергия от
„Топлофикация София” ЕАД за периода 2008 г. до 2017 г. Обработена е подробна извадка от
8 интензивно застроени и топлофицирани квартала на гр. София. Установява се, че:

82

Писмо изх. № М-147 от 27.02.2020 г. до Столична община
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● Броят на абонатите непрекъснато се увеличава, като за последните 10 години
нарастването е с 6,738% , или средно с около 0,7% годишно. За последните 10
години със 7,7% е нараснал присъединеният изчислителен топлинен товар.
● Общото количество енергия, потребена от един апартамент, на практика
намалява чувствително по години от 8,3 на 6,35 МВтч/ап./г., .т.е. с 0,208
МВтч/ап/г. или средно с 2,4% годишно на база 2008 г. За последните 10 години
потреблението на топлинна енергия за отопление и БГВ е намаляло с 24%. Фиг. 4.2.

лист 456 от 1286

● Консумацията на енергия за отопление на жилищни сгради отбелязва намаление с
4% годишно, а консумацията на енергия за отопление на нежилищните сгради
нараства с около 0,8% годишно в периода.
● Количеството на консумираната енергия за затопляне на водата (БГВ) за
нежилищните сгради нараства с около 0,4% годишно;
През този период се извърши постепенна трансформация на икономическите дейности
със значително увеличаване на дела на третичния сектор за сметка на вторичния
(промишленото производство), което най-вероятно е причината за посоченото
нарастване на енергията за нежилищните сгради.
3.1.1. Заключения от анализа
Независимо от непрекъснато увеличаващия се присъединен изчислителен товар,
консумираната топлинна енергия показва трайна тенденция към намаляване.
Консумацията на енергия за топла вода се увеличава в съответствие с нарастващия
брой на абонатите, а на енергията за отопление намалява.
Причините са:
● Частични действия от страна на абонатите за енергоефективно обновяване на
жилищните сгради, изразяващи се основно в монтиране на изолация на сградата и
подмяна на дограма;
● Цената на топлинната енергия, която макар и да не отразява все още адекватно
разходите за производство и инвестиции в инфраструктура, през последните
години чувствително нараства и много абонати отопляват само частично своите
жилища.

Фиг. 4.2. Изменение на потребената топлинна енергия по квартали и години в гр. София.
Подобен анализ е изготвен и през 2008 г. 83
● Според него годишната консумация на топлина за отопление и БГВ за жилищни
сгради е намаляла от 4 058 100 MWh на 3 074 539 MWh., т.е. 22%, а тази за
нежилищните сгради се е увеличила с 1,3 %.

Развитието на топлопреносната мрежа се подготвя на база заявки от страна на
клиентите и в съответствие с устройствените планове за развитие на гр. София. През
последните 10-15 г. инвестиционната активност в строителството е най-интензивна
в югоизточните райони на гр. София и респективно планираните зони за разширение на
топлопреносната мрежа в краткосрочен план са:
● СО район „Лозенец“, кв. „Витоша“, м. НПЗ „Хладилника Витоша“, ул. „Филип Кутев“ в
зоната между бул. „Черни връх“ и ул. „Сребърна“;

83
Доклад „Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от 2010г. до 2020г.“,Раздел 1,2,3,
Топлофикация София, 2012г.
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● СО район „Искър“, кв. „Дружба“, м. „Дружба-обиколна“, зоната между бул. „Цветан
Лазаров“, бул. „Христофор Колумб“, ул. „Константин Костенечки“ и ул. „Обиколна“;
● СО район „Студентски град“, кв. „Витоша“, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, зоната
между бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Христо Вакарелски“ и ул. „21 Век“ в посока бул.
„Симеоновско шосе“;
● ж.к. „Манастирски ливади – Запад“;
● м. „Люлин – Център“.
Съгласно информацията, подадена от „Топлофикация София“ ЕАД, с оглед плановете за
развитие на отделните квартали за дружеството, би било стратегически правилно да
развива мрежата си в ж.к. „Малинова долина“ 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част,
включваща зоната между бул.„Симеоновско шосе“, ул. „Киркор Азарян“, Околовръстен път
и река „Сухата река“.

3.2. Потребление на енергия от мрежите на газоснабдяване
Топлинна енергия за отопление и БГВ за обекти и ГЕ на територията на СО се получава и
при директно изгаряне на природен газ, доставен до потребителя чрез
газоразпределителната мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД. По данни от това
дружество 84 броят на обслужваните битови абонати в средата на 2019 г. е 29 140.
Зоните с изградена газоразпределителна мрежа и зоните на планирано разширение на ГРМ
за периода 2018-2023 г. са илюстрирани на картата по-долу: фиг. 4.3.
Фиг. 4.3. Газоразпределителна мрежа на СО
По данни от „Овергаз мрежи“ АД до Столична община от началото на 2020 г. общата
дължината на съществуващата газова инфраструктура на територията на Столична
община е 653,7 км. Обслужени с централно газоснабдяване са най-напред населените
места около София - Панчарево, Нови Искър, Витоша, Банкя, а така също и по-периферни
квартали и индустриални зони от София в районите “Кремиковци”, “Сердика”, “Надежда”,
“Връбница”, “Овча Купел”, “Красно село”, “Триадица”, “Лозенец”, “Младост”. Броят на
обслужваните битови абонати от дружеството е 29 140. Годишното потребление на
природен газ в СО за периода 2014- 2018 г. расте значително. През последните две години
от периода има известно намаляване на темпа на нарастване, а на някои места понижение.
На територията на СО има 40 бр. АГРС и ГРП, газоразпределителни пунктове и станции.
Налягането на държавната газопреносна мрежа – 55 атм., се понижава до необходимото
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предоставени с писмо №ОМ-ИД-928/07.05.2019 г. и № СОА20-ТД26-2268-[1] от 04.03.2020г.
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за съответните потребители 4, 6, 10, 16 атм. При потребителите, чрез локални или
апартаментни газови котли, след изгарянето на газта се получава топлинна енергия за
отопление и БГВ.
Пространственото разпределение на мрежите и съоръженията на система
газоснабдяване в СО е отразено в карта – самостоятелно приложение тук, а списък на
АГРС и ГРС с данни за потреблението на природен газ, обобщени таблици и графики за
системата, има в обособения том с изчисления към разработката, наличен в архива на ОП
„Софияплан“.
Данни за потреблението на природен газ по месеци за периода 2014 – 2018 г. са дадени на
фиг. 4.4.
● Годишното потребление на природен газ за периода 2014 г. до 2018 г. расте от
49 595,358 х нм³ до 91 039,68 х. нм³ или от 461236,75 MWh до 846 669,024 MWh, т.е. с
около 28% годишно.
● Сумарното потребление на природен газ расте и през летните и преходните
месеци (април-ноември) с около 10% на база 2014г., от 18124,924 х. нм³ до 23417,284 х
нм³ или 168,553 MWh до 217 778 MWh..
● Месечното потребление за зимните месеци достига до 15 000 х нм³ - 16 500 х. нм³
или от 139 500 MWh до 153 450 MWh. (за м. януари и м. декември), а през летните е
относително постоянно – около 2500 – 3000 х.нм³ или 23 250 до 27 900 MWh.
● През последните две години от периода има известно намаляване на темпа на
нарастване, а при някои ГРП като ГРП 17-Г, 8-Г,25-Г,33-Г, 34-Г се забелязва
значително понижение.
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Фиг. 4.4. Изменение на годишното потребление на природен газ по месеци.
Както е видно от фиг. 4.3., основните зони на планирано разширение на ГРМ в
краткосрочен план (за периода 2018-2023 г.) са:
● в.з. „Бункера“
● района на Бизнес парк София
● части от кв. „Симеоново“
● в.з.“ Киноцентъра“ III част и района между Национален киноцентър Бояна и
Околовръстен път
● части от кв. „Кръстова вада“
● части от кв. „Лозенец“
● части от кв. „Горна баня“
За осигуряване на конкурентност и диверсификация на енергийния пазар в общината
пространственият обхват на лицензиите за доставки на „Топлофикация София“ ЕАД и
„Овергаз Мрежи“ АД през последните двадесетина години се припокрива.

3.3. Баланс на потреблението на енергия от горива в СО
Потреблението на твърди и течни (втечнени газообразни) горива на територията на
Столична община за отопление за домакинства може да се оцени на база на
статистически данни за цялата страна или проучвания чрез анкетни карти. Счита се, че
статистическият подход дава достатъчно достоверни данни и той е приложен за
целите на „Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент,
отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия и други източници
на емисии на територията на Столична община“, изготвена през месец март 2017 година
с данни за 2015 г. Резултатите са използвани тук.
Гориво

Grand Total
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Натурални единици

TJ

2007

2011

2015

2007

2011

2015

Антрацитни въглища (т)

7

42

50

0.2

1.2

1.2

Черни въглища (т)

14 232

15 451

8 738

326.5

432.7

255.4

Лигнитни и кафяви въглища
(т)

4 560

7 886

5 292

32.4

63.4

38.6

Брикети (т)

8 174

7 242

3 063

149.2

129.6

55.6

674

916

875

Дърва (TJ)

12

Пропан-бутан (т)

4 434

5 279

6 622

204

243

305

Газьол/Дизелово гориво (т)

172

165

71

7

7

3

Природен газ (1000 Nm3)

10 723

20 883

22 321

360

702

767
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Гориво

Натурални единици

Електроенергия (MWh)
Топлоенергия (MWh)

TJ

2007

2011

2015

2007

2011

2015

1 978
000

1 994
000

2 027
610

7 121

7 178

7 299

3 283
625

3 195
428

2 992
141

11 821

ОБЩО

20 696

11 504
21 177

10 772
20 372

Табл. 4.1. Потребление на енергия от домакинствата в Столична община
Потреблението на енергия от горива (без разгледания вече природен газ) за 2015 година е
общо 1534 TJ или 7,5% от общото потребление на енергия от сектор домакинства. На
базата на „Аналитичен доклад от проведеното представително социологическо
проучване на населението на град София, изготвен по Интегриран проект LIFE-IP Clean
Air“ е констатирано, че към 2018 г. над 55 хил. домакинства на територията на Столична
община се отопляват на дърва и въглища, като разпределението по райони е
представено в следната табл. 4.2.:

Район

Дял на населението,
което използва дърва
и/или въглища за
отопление

Население по
постоянен адрес
ГД ГРАО (бр.)

Население, което
използва дърва
и/или въглища за
отопление (бр.)

Банкя

26,00%

12 118

3151

Витоша

22,70%

72 036

16 352

Връбница

20,50%

52 673

10 798

Възраждане

3,80%

50 933

1935

Изгрев

1,20%

37 917

455

Илинден

3,10%

36 347

1127

Искър

3,50%

72 033

2521

Красна поляна

6,10%

65 329

3985

Красно село

1,30%

91 932

1195

Кремиковци

67,50%

24 396

16 467

Лозенец

0,40%

62 152

249

Люлин

2,60%

127 384

3312

Младост

4,20%

118 694

4985

Надежда

10,60%

78 126

8281

Нови Искър

66,90%

27 444

18 360

Оборище

0,00%

38 084

0

Овча купел

16,60%

59 971

9955
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Район

Дял на населението,
което използва дърва
и/или въглища за
отопление

Население по
постоянен адрес
ГД ГРАО (бр.)

Население, което
използва дърва
и/или въглища за
отопление (бр.)

Панчарево

60,80%

26 757

16 268

Подуяне

9,10%

83 757

7622

Сердика

18,20%

50 765

9239

Слатина

3,70%

73 854

2733

Средец

0,60%

95 356

572

Студентски

2,70%

36 495

985

Триадица

3,90%

81 370

3173

1 475 923

143 720

ОБЩО

Табл. 4.2 .Брой на населението, което използва дърва и/или въглища за отопление по
райони
Столична община изпълнява проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване
качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни
устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по ОПОС 2014-2020, при който
се планира да бъдат обхванати 15 000 домакинства, на които да бъдат подменени
нискоефективните отоплителни уреди на дърва/въглища с уреди на
пелети/газ/електроенергия чрез термопомпи/топлинна енергия от „Топлофикация
София“ ЕАД.
При осъществяване на пилотния проект за подмяна на отоплителни уреди на твърдо
гориво в район Нови Искър е оценено намаление на потреблението на първична енергия с
около 35% на домакинство при запазване на топлинния комфорт, т.е. запазване на
крайната потребена енергия за отопление.

3.4. Потребление на електрическа енергия
Получени са актуални данни от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за количеството
пренесена електрическа енергия на територията на Столична община за периода
01.06.2018 – 31.05.2019 г. За едногодишния период изразходваната електроенергия от
стопански потребители е 2 866 452 MWh, а за битовите потребители – 2 061 678 MWh.

3.5. Потребление на енергия от ВЕИ
Няма данни за потреблението на енергия от ВЕИ на територията на Столична община.
За РБългария данните показват дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление
между 18 и 19% за периода 2013-2017 година Фиг. 4.5. Графиката показва задържане на дела
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след 2013 година, което се дължи основно на рязкото намаляване на инвестициите в нови
големи фотоволтаични и вятърни мощности.
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Ориентировъчен дял на съответната активна технология. Оценката обхваща следните
технологии: слънчева енергия, вятърна енергия, енергия на въздуха (термопомпени
инсталации), геотермална енергия (термопомпени инсталации). Алгоритъмът отчита по
усреднени коефициенти количествата електроенергия, вкарана в инсталациите.
Предполага се, че се дава приоритет на ВЕИ, т.е потенциалът им ще бъде реализиран до
2050 г. на 100% в съответните ГЕ или прилежащи на тях.

3.6. Намаляване на потреблението
Важен показател за потреблението на енергия в домакинствата е крайното
потребление за жител. Показателят включва крайното потребление на енергията,
която се използва в домакинствата без тази за транспорт. Данните се предоставят за
всяка година от Евростат и за 2000 г., 2010 г., 2015 г. и 2018 година са представени в
табл. 4.3. (Източник: Евростат):
Крайна консумация на енергия в домакинствата на
глава от населението,
Фиг. 4.5. Дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в България и ЕС-28
Делът на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници нараства
от 9,4% на 19,1% за периода 2007-2017 година, като стойността от 18% е премината
през 2013 година и след това се наблюдава много слаб ръст. Инвентаризацията на
емисиите на парникови газове на София през 2015 година отчита дела на ВЕИ в крайното
потребление на електроенергия в Столична община и показва много малък дял на енергия
от биомаса в крайното потребление на енергия от горива и топлинна енергия 875 TJ от
13 073 TJ, което представлява 6,7%.
Така през 2015 година може да се приеме, че делът на ВЕИ от крайната енергия на
територията на Столична община в сектор домакинства е електроенергия 18,98%
(данни Евростат) от 7299 TJ, което е 1385 TJ и 875 TJ биомаса или 2260 TJ от общо 20 372 TJ
– 11,09%. При задържане на ръста на ВЕИ в потреблението на национално ниво до 2018
година, за която имаме последни статистически данни, не се предполага, че има
съществено изменение в данните за 2019 г., което се потвърждава от данните за
другите източници – природен газ, електроенергия и топлинна енергия. Няма данни за
собствено потребление на ВЕИ от слънчева енергия (преобразувана в топлинна и
електрическа) и енергия на околния въздух (термопомпи).
Входни данни за модела са:

Кг нефтен еквивалент
2000

2010

2015

2018

ЕС (28 държави)

597

643

552

552

Исландия

1105

1187

1186

1433

Финландия

868

1095

904

1032

Норвегия

852

964

850

868

Люксембург

1072

1012

897

828

Дания

790

902

783

790

Швеция

823

883

757

736

Австрия

792

845

766

734

Естония

664

771

652

712

Белгия

926

874

734

709

Германия

795

781

673

667

Чехия

628

710

642

663

Латвия

560

662

559

639

Унгария

549

665

607

595

Франция

668

701

589

583

Великобритания

732

725

572

572

Ирландия

658

723

579

571

Хърватска

514

645

577

562

Нидерландия

680

751

564

560

Литва

390

514

468

533
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Крайна консумация на енергия в домакинствата на
глава от населението,
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от едва 0,5% енергия за охлаждане в крайното потребление на енергия за
домакинствата.

Кг нефтен еквивалент
2000

2010

2015

2018

Италия

485

597

535

531

Словения

568

647

538

514

Полша

450

578

499

508

Сърбия

416

422

398

Румъния

375

400

Черна Гора

:

Кипър

Отоплени
е

Охлаждан
е

БГВ

Готвене

Осветлен
ие, уреди

Други

ЕС-28

64.1

0.3

14.8

5.6

14.4

0.9

406

Белгия

73.8

0.1

11.4

1.7

12.7

0.4

372

399

България

54.3

0.5

17.2

8.4

19.7

0.0

443

427

399

Чехия

69.0

0.1

16.2

6.3

7.0

1.5

253

406

385

388

Дания

62.5

0.0

21.2

1.8

14.2

0.2

Словакия

480

429

366

378

Германия

67.1

0.2

16.1

6.4

9.3

0.9

Гърция

422

420

412

365

Естония

:

:

:

:

:

:

Испания

297

364

323

321

Ирландия

58.9

0.0

19.8

2.4

18.0

1.0

България

257

303

306

317

Гърция

56.2

4.4

13.5

4.9

21.0

0.0

Португалия

274

281

269

284

Испания

43.4

0.9

19.1

7.7

28.9

0.0

Турция

265

265

258

253

Франция

66.1

0.2

11.1

5.4

17.3

0.0

Северна Македония

237

262

257

233

Малта

196

167

179

193

Хърватск
а

68.7

1.8

10.0

6.5

13.0

0.0

Албания

123

168

185

178

Италия

67.5

0.7

11.9

6.3

12.3

1.4

Табл. 4.3. Крайна консумация на енергия в домакинствата на глава от населението
Показателно е, че потреблението на енергия на жител в Р. България е повече от два пъти
по-ниско от това в Чехия и Германия и доста под средното за Европа. Тази съпоставка
елиминира климатичните особености. Тя дава основание за изводи във връзка със
средноевропейското определение за енергийна бедност и във връзка с абсолютните
стойности на енергийния отпечатък от възможното намаление на потреблението у нас
при еднаква пропорция спрямо другите страни-членки.
В Р. България консумираната енергия нараства плавно през последните две десетилетия
от 257 kgoe през 2000 г. на 317 kgoe през 2018 година, което е малко повече от 20%.
Ръстът се дължи на повишаване на стандарта на живот, закупуване на нови уреди (ръст
на потреблението на електроенергия) и климатизация на домакинствата (охлаждане през
летния сезон). Може да се приеме, че има забавяне на ръста след 2010 година поради
предприемане на мерки за енергийна ефективност в сградите, подмяна на по-малко
ефективни уреди с нови с висок клас на енергийна ефективност, навлизане на
светодиодното осветление и други. НСИ все още не отчита значимо увеличаване на дела
на крайна енергия за охлаждане. За България за 2017 година анализ на Евростат показва дял

Табл. 4.4. Дял на крайното енергийно потребление в сектор домакинства по вид на
крайното използване, 2017 Източник: Евростат
Делът на енергията за отопление е най-голям – 54,3%, табл.4.4., което показва и найголям потенциал за спестяване. Значим е и потенциалът за спестяване при уредите (вкл.
за готвене) и осветлението, които имат дял над 25%. При енергията за топла вода е
трудно да се постигне спестяване поради установените по-горе в анализа данни за помалко потребление спрямо нормите. Данните на Евростат за използване на ВЕИ в
домакинствата в България за съжаление не могат да се съотнесат за Столична община
поради спецификата на потреблението на енергия в големия град, където около 60% от
домакинствата са свързани с централната топлофикационна мрежа.
Подходът за намаляване на потреблението в резултат на прилагане на мерки за
енергийна ефективност е оценен на база прогнозите в „Интегриран план в областта на
енергетиката и климата на Република България 2021–2030 г.“. През 2030 г. Р България
планира да постигне намаляване на потреблението на първична енергия с 27,89% и
намаляване с 31,67% в крайно потребление на енергия, спрямо референтния сценарий
PRIMES 2007. По отношение на абсолютното ниво на потребление на енергия за 2030 г. Р
България си е поставила цел от 17 466 ktoe потребление на първична енергия и 10 318 ktoe
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крайно потребление на енергия. За постигане на националната цел за дял на енергията от
ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. (27,09%) е прогнозирано
следното разпределение по сектори:
● 30,33% дял енергията от ВЕИ в сектор електрическа енергия;
● 42,60% дял енергията от ВЕИ в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане;
● 14,2% дял енергията от ВЕИ в сектор транспорт.

4. Местно производство на енергия
4.1. Централизирано производство на топлинна и електрическа
енергия
4.1.1. Общи и технологични показатели
„Топлофикация София” ЕАД от основаването си през 1957 г. е основен производител на
енергия – електрическа и топлинна (за отопление и топла вода) на територията на СО.
Дружеството е с основна дейност производство и пренос на топлинна енергия за
осъществяване на централно топлоснабдяване на столицата и производство на
електрическа енергия.
Дружеството е 100% общинска собственост и упражнява дейността си в
съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 126 и 129, на основание
лицензии Л-031-02/15.11.2000 г.; Л-032-03/15.11.2000 г.; Л-033-05/15.11.2000 г., издадени
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Топлинна и
електрическа енергия то произвежда по комбиниран начин в две основни генериращи
централи: ТЕЦ „София“ и ТЕЦ “София Изток“. Само топлинна енергия се произвежда в две
големи централи - ОЦ „Земляне“ и ОЦ “Люлин“ - и в още 7 бр. т. нар. временни отоплителни
централи (ВОЦ). Всички топлоцентрали, с изключение на ВОЦ „Орландовци”, работят с
основно гориво природен газ и разполагат с възможност за работа с резервно гориво мазут.
„Топлофикация София“ ЕАД произвежда комбинирано цялото количество електрическа
енергия. Средният дял на комбинирано произведената топлинна енергия е около 55%. От
общото топлопроизводство двете ТЕЦ поемат дял от 66,3%, а двете големи
отоплителни централи - 27,9%. Останалите 5,8% от производството на топлинна
енергия се поема от седемте временни локални отоплителни централи.
През последните години делът на комбинирано произведената топлинна енергия през
летния период достигна 80%, тъй като ОЦ тогава не работят. Така се подобряват
ефективността и оттам – емисионният коефициент на производството.
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Съгласно ЗЕ цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за
произход, с изключение на количествата за собствените нужди на производителя, се
изкупува задължително от обществения доставчик по преференциални цени, определени
от държавния регулатор. Следвайки европейските директиви, дружеството постепенно
увеличава дела на комбинирано произведената електрическа енергия. Редукция на
емисиите засега се осъществява основно чрез намаляване на производството на
(топлинна) енергия, чрез смяна на горивната база и увеличаване на ефективността при
производството.
Техническата инфраструктура на топлоснабдителната система в СО е разпределена в 4
зони, наречени топлофикационни райони. От централите посредством разпределителна
топлопреносна мрежа топлинната енергия се доставя до абонатните станции в
сградите. Чрез последните се съгласуват технологичните режими на топлопреносната
мрежа и вътрешните инсталации в топлофицираните сгради.
● ТЕЦ „София” е най-голямата отоплителна и електроцентрала с комбинирано
производство; тя осигурява с топлинна енергия централната градска част и някои
жилищни комплекси на гр. София. Инсталираната топлинна мощност е 1068 MW, а
електрическата - 75 MW. Съоръженията са способни да генерират 710 MW
топлинна и 70 MW електрическа мощност.
● ТЕЦ “София-Изток” е централа с комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия за нуждите на източната промишлена зона и югоизточния
район на гр. София. Инсталираната топлинна мощност е 1464 MW, а електрическа
186 MW. Съоръженията са способни да генерират 910 MW топлинна и 150 MW
електрическа мощност.
● ОЦ “Земляне” захранва с топлинна енергия югозападната част на град София.
Съоръженията са способни да генерират 536 MW топлинна мощност.
● ОЦ „Люлин” снабдява с топлинна енергия жилищните комплекси от северозападната
част на града. Съоръженията са способни да генерират 512 MW топлинна мощност.
● Временните отоплителни централи снабдяват с топлинна енергия жилищни
райони, чиито топлопреносни мрежи нямат връзка с топлопреносната мрежа на
основните топлоизточници. В работа са 7 централи, в които са инсталирани 33 бр.
водогрейни котли, 31 от които са тип ВКМ-7.5 с номинална топлинна мощност по
8,7 MW всеки.
Данни за инсталираната и разполагаемата мощност в централите в MW са посочени в
табл. 5.1.
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За осигуряването на безопасни и ефективни хидравлични режими и налягания в допустими
граници, при изграждането и с развитието на топлопреносната мрежа по трасетата на
отделни топлопроводи са изградени помпени станции с честотно регулиране на
оборотите.
През летния период и при аварийни ситуации, ремонти и реконструкции границите на
топлофикационните райони се променят с оглед осигуряване на непрекъснато
топлоснабдяване на потребителите при най-ефективно производство на топло и
електроенергия по комбиниран способ. Оперативното управление на топлопреносната
мрежа и прехвърлянето на райони от един към друг топлоизточник се извършва под
ръководството на Териториалната диспечерска служба (ТДС). За целта се използва
автоматизираната система (АС ДУ).
Табл. 5.1. Данни за инсталираната и разполагаемата мощност в централите
Обобщени данни за преносната мрежа са дадени в табл. 5.2. Общата дължина на
топлопреносната мрежа по трасе е над 1000 км, разпределена по отделните райони
както следва: София - 23,2 %, София Изток - 38,6 %, Земляне - 17%, Люлин - 13,6% .
Съществуващите тръбопроводи са положени основно в канали - 61,5%; безканално с
предварително изолирани тръбопроводи са 35,86 %. Само 2,5% са въздушните проводи.
Темповете на ремонт и подмяна на ТПМ са до около 5 км/год. Голяма част от
топлопроводите са положени в канал преди 1980 г. По експертна оценка състоянието на
тръбопроводите се влошава.
Абонатите на ТС получават топлинна енергия чрез над 16 233 броя абонатни станции,
разпределени както следва: София - 31,38%, София Изток - 35.508%, Земляне - 20,03%,
Люлин - 13,08%.

Вътрешните сградни инсталации за отопление и БГВ не са собственост на
дружеството. Основната част от ВОИ за отопление са проектирани за график 95/70 и са
построени през 70-те до 90-те години на миналия век по схема двутръбна щрангова,
долно подаване. Съществуват и такива с горно подаване и еднотръбна схема с двата
вида подаване. По-новите инсталации са с апартаментно разпределение. Инсталациите
са оборудвани с широк спектър от отоплителни тела: чугунени, алуминиеви и стоманени
глидери, стоманени панели, различни типоразмери, специално оребрени тръби, лири,
щранг лири и др. Инсталациите за БГВ са основно щрангови с рециркулационна линия и
помпа в абонатната станция, гарантираща нормално качество на водата при
потребителите. Те се разглеждат тук доколкото дават отражение върху
потреблението на енергия в различните части на София и насочват към ролята на всички
собственици на топлофицирани сгради и жилища в тях в процесите на технологично
обновление. Сградите от сходен период и преобладаващ вид дават основа за
типологизиране и оценка на градоустройствените единици по отношение на резервите
за спестяване на енергия чрез целенасочени мерки.

Табл. 5.3. Обобщени данни за преносната мрежа
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Към 2020 г., според публикуван доклад 85, изчислителният топлинен товар на ТЕЦ ”София”,
ТЕЦ „София Изток”, ОЦ ”Земляне” и ОЦ ”Люлин” се предвижда да достигне съответно 1338,
2144, 1060, 667 МВт. Общо с ВОЦ, изчислителният товар при консуматорите ще
достигне 5532 MW. Максималната реална необходима мощност за цялата
топлоснабдителна система е около 2317 MW. Загубите на топлина в мрежата са около
450 МВт. Отношението между реалния товар и изчислителния товар при
консуматорите се оказва средно 0,273. Технологичните разходи при преноса са около 800
000 МВтчт и представляват средно около 18% от количеството на отпуснатата
(произведената) топлинна енергия.
Действителната разполагаема мощност 2 897,0 МВтт покрива топлофикационния
товар, изменящ се през отоплителния сезон в границите 580 ÷ 1860 МВтт, включително
обезпечава пиково необходимата мощност 2 546 МВтт, определена на базата на анализ
от отчети за период от 20 години.

4.1.2. Разпределение на товарите и обезпечаване с наличните
генериращи мощности
Присъединеният към ТЕЦ “София” изчислителен товар е 1399,61 МВтт и се обезпечава
от разполагаемите 710 МВтт, като за реалното покриване на товара през зимен сезон са
необходими около 480 МВтт. През летен период, в зависимост от режима на работа,
генериращите мощности на комбиниран принцип в централа обезпечават: топлинен
товар, изменящ се в интервала 40 ÷ 80 МВтт - при товар в границите на района;
топлинен товар 80 ÷ 130 МВтт - при присъединени потребители на ОЦ „Земляне“ и ОЦ
„Люлин“.
Присъединеният изчислителен товар към ТЕЦ „София Изток” от 2318 МВтт се
обезпечава от действително разполагаемата мощност 907 МВтт, като за реалното
покриване на товара през зимен сезон са необходими около 630 МВтт. През летен период
генериращите мощности на комбиниран принцип в централа обезпечават: топлинен
товар, изменящ се в интервала 65 ÷ 110 МВтт.
Присъединеният към ОЦ ”Земляне” изчислителен товар от 1015 МВтт се обезпечава от
разполагаемите 536 МВтт, като през зимен сезон е необходима около 350 МВтт
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Топлофикация София, 2012г.
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топлинна мощност. През летен период генериращите мощности в централа
обезпечават топлинен товар, изменящ се в интервала 28 ÷ 65 МВтт.
Присъединеният към ОЦ „Люлин“ изчислителен товар от 657 МВтт и се обезпечава от
разполагаемите 512 МВтт, като за зимен сезон необходимата мощност е около 280
МВтт. През летен период генериращите мощности в централа обезпечават топлинен
товар, изменящ се в интервала 20 ÷ 57 МВтт.
Локалните централи ВОЦ ”Хаджи Димитър”, ВОЦ ”Суха река”, ВОЦ ”Левски Г” и ВОЦ
”Орландовци“ покриват присъединен изчислителен товар от 148,93 МВтт. Те не
доставят топлинна енергия за БГВ. ВОЦ ”Овча купел 1” и ВОЦ ”Овча купел 2” задоволяват
присъединения изчислителен товар в размер на 121 МВтт (отопление и БГВ) на жителите
на ж.к. “Овча купел”. През отоплителния сезон ВОЦ ”Овча купел 1” и ВОЦ ”Овча купел 2”
работят самостоятелно при товар, изменящ се в интервала 12-20 МВтт, а през летен
неотоплителен период в експлоатация е една от централите, като нейният товар се
изменя в интервала 5-8 МВтт. ВОЦ ”Инжстрой” покрива присъединения изчислителен
товар в размер на 15,88 МВтт. През отоплителния сезон се обезпечава товар, изменящ
се в интервала 2-5 МВтт, през летния период товарът се изменя в интервала 0,8-1,8
МВтт.

4.1.3. Изводи за състоянието на топлогенериращите мощности
На базата на направен анализ 86 на топлофикационната система са формулирани изводи за
технологичното състояние на топлогенериращите мощности и са посочени необходими
мероприятия за тяхното бъдещо поддържане и развитие, които експертите от СЕА
“Софена” приемат:
● Топлоизточниците в настоящия момент обезпечават безпроблемно
топлоснабдяването на присъединените консуматори,
● Наложително е да бъдат провеждани ежегодно мероприятия за поддържане на
технологичното състояние на съоръженията, намиращи се в експлоатация;
● Работите по автоматизацията на технологичните процеси и управлението на
експлоатационните режими не трябва да прекъсват;
● За основните съоръжения с изтичащ експлоатационен ресурс трябва да бъдат
проведени спешни действия за обновяване и замяна с нови високотехнологични
инсталации;
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Топлофикация София, 2012г.
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● за развитие на дружеството е наложително да бъдат планирани и поетапно
изпълнявани мероприятия за модернизация и за повишаване на техникоикономическата ефективност, за оползотворяване на съществуващите
алтернативи за горивната база и за повишаване на ефективността на
преобразуване и пренос на енергията.
За бъдещото развитие на дружеството е изготвена мащабна програма, чието
изпълнение изисква крупно финансово подпомагане. Основна цел до 2024 г. е да бъде
повишен делът на комбинирано произведената топлинна енергия от около 55% на около
75% и да бъде извършена частична диверсификация на горивната база.
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http://www.repowermap.org/. На нея на доброволен принцип се регистрират обекти и се
предоставя информация за характеристиките на инсталацията, фирмата, която го е
изградила, и други описания. Картата за територията на Столична община, макар и
непълна на този етап, показва разпределение на ВЕИ основно в периферните
нетоплофицирани райони. Може да се направят изводите, че ВЕИ технологиите имат подобра рентабилност и приложение в територии, където няма изградена инфраструктура
за централно топлоснабдяване и че заместват използването на електроенергия от
мрежата. Също така те са по-лесни за реализиране в самостоятелни обекти, като
например в еднофамилни къщи, а не при много съсобственици/ползватели.

4.2. Местно производство на енергия от възобновяеми
източници
Възобновяемите енергийни източници обхващат ресурси на местно ниво, достъпни за
използване и осигуряващи редица предимства за устойчивото развитие на общината и
региона като цяло. Тези енергийни източници са алтернатива и заместители на
изкопаемите горива и допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове в
атмосферата. Използването на местните енергийни ресурси е основна част от мерките
в посока по-устойчиво развитие в световен мащаб, а предимствата от това за
местната икономика са следните:
● Гарантирани сигурност на доставките и минимизиране на загубите от пренос в
резултат от създаване на генериращите мощности непосредствено до локалния
източник на енергия и близо до потребителите;
● социално-икономически - създаване на работни места;
● по-ниски енергийни разходи за домакинствата – понастоящем въпреки големите
инвестиционни разходи, алтернативните енергийни източници са икономически
ефективни;
● екологични – намаляване на вредните емисии.
Като значими за устойчивото енергийно развитие на региона на СО са разгледани
следните алтернативни източници на енергия:
● Въздух;
● Слънчева енергия;
● Геотермални източници;
● Биомаса – биогаз, чипс и RDF.
За разработката е ползвана геобазирана информация за ВЕИ с източник платформата за
саморегистрация на неправителствени организации на страницата

Фигура.5.1.. Карта на ВЕИ инсталации в СО
Източник: http://www.repowermap.org/
Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са правени специализирани анализи на
производството на енергия от възобновяеми източници на територията на Столична
община. Данните за инсталирани мощности за производство на електрическа енергия с
продажби през мрежата и за произведената електроенергия се обобщават в Агенцията
за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) във връзка с издаване на гаранции за произход. По
данни в АУЕР към 31.03.2020 г. има 57 обекта, които са регистрирани за получаване на
гаранции за произход на произведената електроенергия: от тях 5 са водноелектрически
централи, една на сметищен газ, една на газ от пречиствателни инсталации за отпадни
води и една на газ от възобновяеми източници. Останалите 49 са фотоволтаични
централи. В приложение е дадена карта на основната електроенергийна инфраструктура
в СО, на която фигурират и ВЕЦ, произвеждащи най-висок дял електроенергия от ВЕИ.
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4.4. Производството на енергия от геотермални източници
Данните за производство на енергия от ВЕИ не са пълни, тъй като не се отчитат
инсталациите, работещи само за собствено потребление и тези, които не са заявили
получаване на гаранции за произход. Така например на площадка „Хан Богров“ към
Инсталацията за биологично третиране е изградена и въведена в експлоатация през м.
януари 2014 г. когенерационна инсталация за собствени нужди, която разполага с
мощност, подобна на регистрираната от „Софийска вода“ АД в СПСОВ Кубратово.
Причина да не се отчита произведената електроенергия вероятно е нейното пълно
използване за собствено потребление в границите на самата площадка. В този случай се
намалява потреблението на електроенергия от снабдяващото дружество и
възобновяемата енергия се отчита като мярка за енергийна ефективност, водеща до
намаляване на първичното потребление на енергия от изкопаеми горива.
По данни от АУЕР за 2019 година са издадени удостоверения за гаранции за произход за
59387 MWh електрическа енергия от възобновяеми източници. Произведената енергия
от ВЕИ с издадени гаранции за произход на територията на Столична община е 1,2% от
потребяваната за година електроенергия (4 928 130 MWh).
Оценка на произведената електроенергия от ВЕИ за собствено потребление на този
етап не може да се направи поради липса на информация за тези инсталации и данни за
произведената от тях енергия.

4.3. Производство на енергия от околния въздух
Техническите предложения на пазара в момента предвиждат използване на:
● Термопомпени агрегати въздух-вода, предназначени за БГВ (с резервоар за БГВ и
вградена термопомпа);
● Термопомпени системи за централна климатизация с променлив дебит на хладилния
агент (VRV/VRF), при която във вътрешните стайни помещения се монтират
стенни или таванни климатични тела и инверторен компресор; енергиен клас в
режим на отопление А+.
● Термопомпени агрегати „въздух – въздух” със SCOP, обикновено ≥ 3,5 W/W и
инверторен компресор, енергиен клас в режим на отопление А+.
Оценката на енергийните печалби е извършена въз основа на изходни параметри, метод
за моделиране и алгоритъм, описани като Модел 6 в самостоятелния том към
настоящата разработка, наличен в архива на ОП „Софияплан“.

Трудностите при проучвания и включване в експлоатация на нови геотермални
източници са свързани с липсата на финансиране от държавата за научна дейност и
недостатъчно добре уредено законодателство и тромави процедури за позволяване на
частни инвеститори да извършват такава дейност и впоследствие да използват
ресурса. Има известни пречки и при осигуряване на концесионен режим и заплащането на
такса за водоползване, които затрудняват изплащането на първоначалните
инвестиции. Част от процедурните затруднения са свързани и с опасения за трудни за
контрол екологични последствия.
Полезно за развитието на този и на другите алтернативни енергийни източници ще
бъде изграждането на демонстрационни съоръжения и проекти. В близкото минало
геотермалните води с температура до 80 градуса от сондажи в Казичене са били
използвани за отопление на парници.
В класическата Диаграма на Линдал (1973) се определят възможните области на
приложение на съществуващи технологии за използване на геотермални води. Към
днешна дата тази диаграма може да бъде допълнена с инсталации за производство на
електричество по бинарен цикъл за температури над 85 градуса. Долната граница от
20оС е условна, тъй като източници с по-ниска температура се оползотворяват с
помощта на термопомпи.
Възможни са следните направления на проучване и реализиране на инсталации:
● Генериране на електроенергия чрез използване на конвенционални парни турбини
(температурата на източника трябва да е поне 150оС), турбини с бинарен цикъл
(температура над 85оС) и др. Това с оглед на местния ресурс означава много дълбоки
сондажи и авансови разходи.
● Използване на топлинната енергия на плитките подпочвени води директно или чрез
повишаване на енталпията им. В София и околностите има много зони с плитки
подземни води (1-3 м) – това са кварталите Обеля, Требич, Бенковски, Негован,
Чепинци, част от Дървеница и др. Високи подпочвени води има и в други силно
заселени квартали – Дружба, Хаджи Димитър, Люлин. Потенциалът на тази
нискоенталпийна енергия е трудно да бъде оценен, но на практика е възможно
почти всички частни и общински сгради в тези райони и край водоеми и реки да се
отопляват с термопомпени технологии. Тук чувствителният елемент е
връщането обратно на отработената вода.
● Директното енергийно използване на геотермална вода се прилага най-често за
отопление на парници, нискотемпературни енергийни приложения – подово
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отопление на сгради, предотвратяване на задържането на снежната покривка и
заледяване по основни пътни артерии и натоварени пешеходни зони.
Налични са данни за температура и дебит на над 40 извора и сондажи в СО с общ дебит
300-550 л/сек и температура 19-51оС, а за някои сондажи в с. Казичене и с. Равно поле
(последното е в община Елин Пелин, но до границата със СО) – до 80 С. По-важните от
тях са представени в самостоятелен том, наличен в архива на ОП „Софияплан“. В
момента естествените и сондажни минерални водоизточници в 10-12 геотермални
находища извличат едва 110-120 л/сек минерални води, от които непостоянно и твърде
непълноценно (предимно за бутилиране и балнеология) се използват под 35-40 л/сек.
о

През 2011 г. от ENERGIA GmbH и “Енергия – БГ” е разработено предварително проучване,
идеен проект и икономическа оценка за хидротермалното находище в центъра на гр.
София, № А7, К2, за утилизация на топлината на геотермалния източник чрез изграждане
на термопомпена централа. Основните топлотехнически параметри на този
геотермален източник са температура 46оС и дебит 35 л/с. Предвижда се да се
осъществи топлоснабдяване с топлинна енергия за отопление и БГВ на 6 сгради,
ситуирани в непосредствена близост до извора, като се използва топлинната енергия на
извора. В термопомпената централа се предвижда да се монтират 2 бр. термопомпи с
единична мощност 2,9 MW тип UNITOP 220-5075U, свързани по каскадна схема.
Коефициентът на трансформация при 50% натоварване е около 5,814, при 100%
натоварване той е средно 5,5. Работните температури на отделните степени са по
мрежова вода 56/64,5/75; а по геотермална 48/38,6/31, т.е отработваният температурен
пад е около 17ОС. При този пад и дебит от 126 м³/ч се реализира топлинна мощност
съответно 1,35 и 1,11 MW от отделните стъпала на каскадата. Общата консумирана
електрическа мощност е около 560 KW; Проектът не е напълно изяснен по отношение на
начина на ползване на геотермалния източник и икономическите отношения между
субектите.
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16 MW, от които от промишлен интерес са 11 MW. Най-голямо количество топлинна
енергия ще бъде произвеждано от геотермалните източници в Банкя, Казичене,
Централна баня и кв. Свобода. – общо до 66% .
Заключение: Геотермалните води в района на София идват от дълбочина над 500 м и
спадат към възобновяващите се системи (репродуктивни резервоари), т.е. при тях е
възможна експлоатация без реинжектиране на използваните води и без да има екологични
последици за баланса на подземните води. В случай на по-мащабно използване на този
ресурс, обаче, е необходимо да се направи оценка на скоростта на неговото
възстановяване и възможностите за връщане в земните недра на използваните за
енергийни нужди води. Геотермалните източници имат локално значение в общия
енергиен баланс на общината. Те могат да бъдат използвани в базовата зона за покриване
на част от топлинното потребление, но не могат да повлияят съществено върху
неговата обща ефективност.

4.5. Енергия, получавана от слънцето

Извършена е оценка на енергийните печалби от геотермални източници и в резултат са
отделени 17 обекта с температура не по-ниска от 30°С и с достатъчен дебит.
Селектираните подходящи обекти са сортирани по показател годишно количество
произведена термална енергия. Резултатите са основа за подбор на проекти за
реализация.

Съществуващите и предлагани от пазара технологии позволяват получаването на два
вида енергия – електрическа и термална. При фототермично преобразуване слънчевата
енергия се използва като топлинна чрез слънчеви колектори или концентратори.
Слънчевите колектори се използват предимно за БГВ и отопление на басейни. Процентът
на преобразуваната в топлина слънчева енергия при използване на колектори зависи от
техния вид (плоски без покритие, плоски със стъклено или друго покритие или
вакуумнотръбни), качество на абсорбера и други характеристики, които се обобщават
от т.нар коефициент на ефективност. Високоефективните вакуумно-тръбни слънчеви
колектори могат да работят целогодишно и да преобразуват около 70% от пълната
слънчева радиация, т.е. за една година да се получат до 830 kWh топлинна енергия от 1 m2
колекторна площ. Най благоприятна е южната ориентация и наклон 42о за целогодишна
употреба. Концентраторите се използват за нагряване на работен флуид до висока
температура и производство на електроенергия по класически технологии. Изграждане
на т.нар. „слънчеви топлофикации“ следва да се проучи и за София, която има добри
характеристики на слънцегреене. При фотоволтаичното преобразуване слънчевата
енергия се преобразува директно в електрическа, като се използва фотоелектричният
ефект. Съвременните полупроводникови материали осигуряват к.п.д. до 18-21%, като
цената им постоянно намалява, превръщайки се конкурентна на пазара.

Потенциалът на геотермалните източници на територията на СО се оценява на 93 335
MWh сумарно, като максималният потенциал е 18 039 MWh, а минималният около 100 MWh.
Изразено в мощност, енергийният потенциал на геотермалните източници се оценява на

На територията на София има регистрирана само една голяма инсталация със 126 м²
плоски слънчеви колектори за осигуряване на БГВ за 70 домакинства в ж.к. “Левски Г”. Не се
води статистика за малките инсталации на къщи и вили в общината, задоволяващи
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нуждите на едно-две домакинства от БГВ и отопление на малки басейни. На
територията на БАН има изградена демонстрационна фотоволтаична инсталация с
мощност 10 kW. На редица места има поставени малки модули с мощност, достатъчна за
захранване на измервателна техника.
Инсталираната колекторна площ за София е много по-малка от потенциала за
практическо използване на слънчева енергия. По данни на ESTIF в страни като Австрия
вече е достигната площ над 300 м² на 1000 души население. В София има възможности за
изграждане на големи ефективни проекти за осигуряване на БГВ на болници, детски
градини и други общински сгради, на хотели, спортни центрове, жилищни блокове и пр. В
някои европейски градове, например Барселона и др., се прилагат наредби, стимулиращи
използването на слънчева енергия.
Създаването на регистър на изградени слънчеви инсталации за топла вода и за
електроенергия може да стане чрез платформа за доброволно събиране на данни от
фирми, осъществяващи инсталиране на такива колектори и през регистриране от
разрешенията за строеж и поставяне на такива инсталации. Проблемът е, че засега няма
механизъм да се актуализират тези данни.
Опит за създаване на карта с отворени данни за слънчевите инсталации за топла вода е
направен от Европейската федерация на слънчевата топлинна индустрия. За всеки
обект се публикува снимка и информация за приложението (топлинна енергия/охлаждане),
колекторна площ, тип на колекторите и фирмата, която го е изградила. Не е известно
актуализира ли се тази информация по отношение на промени.

Фиг. 5.2. Карта на слънчевите инсталации
http://www.estif.org/st_energy/technology/solar_hc_map/
Показател за слънчевия ресурс в региона на София е сумарната (пълна) слънчева радиация
на хоризонтална повърхност за година. За София климатичната норма е 1185 kWh/m2y
(осреднена стойност за периода 1961-1990).
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Оценка на енергийните печалби е извършена въз основа на изходни данни и моделиране, по
метод и алгоритъм, подробно описани в самостоятелния том с техническата част на
настоящата разработка, наличен в архива на ОП „Софияплан“. Изчислените печалби
възлизат на 99 291 МВтч/г от фотоволтаични инсталации и 709 264 МВтч/г от
термални.

4.6. Енергия от биомаса
Територията на Столична община позволява тук да се получават два вида биомаса:
дървесни отпадъци и селскостопански отпадъци. Енергията от биомаса се ползва засега
чрез директно изгаряне в печки и камини, които работят при ниски КПД и отделят голямо
количество СО2 и други вредни газове. На пазара постепенно заемат дял пелетите, чиято
цена е конкурентна на дървата, предвид калоричната им стойност, влажността и
технологията на оползотворяване, при много по-ниски емисии. Има (непълни) данни за
продадени автоматични котли с малки мощности за къщи и вили. Засега местно
производство на брикети няма - те се внасят от други региони.
Земеделските земи в района на столицата са с относително малки площи на имотите и
разпределени между голям брой собственици, което създава трудности за организиране
на икономически ефективно събиране и оползотворяване на растителните отпадъци.
Изгарянето на растителни отпадъци изисква подготовка чрез предварително
надробяване и брикетиране или пелетизиране. Отстоянието на околните лесничейства
до София е 50-130 км и за ползване от тях на дървесни частици под формата на пелети и
брикети е необходимо създаване на центрове за производство и мрежа за дистрибуция на
продукцията. Важно е да се отбележи, че захранването на котли, работещи на дървесни
частици (надробена дървесина) е икономически ефективно, когато разстоянията за
транспорт на горивото са до 30-40 км. Отчетените обеми отсечена дървесина не
достигат количествата, предвидени по лесоустройствените проекти (ЛУП), с
изключение на дървата за огрев. При тях добитите количества превишават
предвиденото ползване по ЛУП. Това се дължи на по-високия процент санитарни сечи в
издънковите дъбови гори, увеличеното търсене на дървата като енергиен източник и
социалните програми за енергийни помощи за социално слаби.
Енергийният потенциал е оценен въз основа на годишния добив на дървесина за енергийни
цели - до 280 000 тона или около 840 000 MWh. Има резерви от отгледани сечи и
производство на енергийни култури като бързорастящи тополи, върби и др.
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4.7. Енергия от биогаз, биодизел – технологии и състояние в
момента
Биогаз се получава при разлагане на биомаса при определени условия и участието на
бактерии. Обикновено количеството на горимия газ – метан - е 60%, а останалата част
е CO2 и малки количества други газове в зависимост от състава на биомасата. За
изследваните видове биогаз в СО е изготвена следната кратка справка:
● сметищен газ - количествата отделян сметищен газ от депонираните твърди
битови отпадъци в депото “Суходол” показват, че е възможно изграждане на
когенерационна централа за производство на топлинна и електрическа енергия с
електрическа мощност 2-3 МВт. Отделящата се отпадъчна топлина е до 6 МВт и
би могла да се оползотворява за отоплението на намираща се наблизо сграда или
парници. В момента отделящият се биогаз от сметището и утайките на
пречиствателната станция не се улавят и не се оползотворяват. На сметището в
Суходол има изградена система за улавяне и изгаряне на сметищния газ, който се
отделя от депонираните там стари отпадъци.
● газ от пречиствателна станция – в ПСОВ “Кубратово” са изградени съоръжения за
улавяне на получения газ, чиято енергия се използва като топлинна за собствени
нужди чрез изгаряне в котли.
● биогаз от животинска тор и селскостопански отпадъци. В района на София има
много малки ферми за отглеждане и угояване на едър и дребен рогат добитък. Не са
правени проучвания за потенциала на тези ферми, но практиката в Европа показва,
че една ферма може изцяло да задоволява нуждата си от топлинна и електрическа
енергия чрез оползотворяване на получения биогаз. За използването на биогаза са
нужни инсталации за пречистване и обогатяване до постигане качество на
природен газ и последващо изгаряне в пещи и котли за отопление или в
когенерационни инсталации за получаване на електрическа и топлинна енергия.
Няма данни за ферми, които използват животинските отпадъци за енергийни цели.
● Биодизел – Биодизелът се получава в реактори при подходящи условия и
присъствие на катализатор. Като суровина могат да бъдат използвани отпадъчни
растителни масла от кухните на хотели и ресторанти или масло от култури като
рапица, слънчоглед, соя.

4.8. Инсталации за оползотворяване на градските битови
отпадъци
„Топлофикация София” ЕАД въз основа на проект „Управление на битовите отпадъци на
Столична община” работи по реализирането на такава инсталация. Дружеството е
разработило технологична схема за оползотворяване на енергийните потенциали на
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нискокачествено гориво (RDF) в размер 190 х. т/г. с калоричност 14,5 МДж/кг и депониране
на около 80 х. т/г.

за изграждане на самостоятелни (индивидуални) генератори за зареждане на акумулатори
и механични приложения, като изпомпване на вода.

Предвижда се инсталацията по оползотворяване на RDF да бъде изградена на площадката
на ТЕЦ „София“. Инсталацията ще работи целогодишно в базов режим. За стабилизиране
на горивния процес новата инсталация ще бъде снабдена със съоръжения за
допълнително изгаряне на природен газ. Съоръжението се отличава от класическите
реализации със специално развитата система за отделяне, обезвреждане и транспорт на
горивото и продуктите от изгарянето.

СЕА“Софена“ завърши изследването на енергийния потенциал на вятъра на две места в
района на София, в с. Плана. Местата са избрани с подходяща инфраструктура –
изградена пътна мрежа и минаващи наблизо 20 kV електропроводи. За с. Плана средната
скорост на вятъра за едногодишния период е 2,7 m/s по показания на анемометъра, т.е. на
височина 10 m от земята, а на плътността на мощността, изчислена с корекция на
скоростта на 50 м от земята – 101.2 W/m2. Част от землището на селото попада в зона
Натура-2000, свързана със защита на птиците по техния миграционен път, следващ
поречието на р. Искър.

4.9. Енергия от вятър
Преобразуването на вятърната енергия в електрическа става посредством вятърни
турбини с хоризонтални или вертикални оси (до 10 кВт). Последните са особено
подходящи за места с големи скорости на вятъра. Съвременните вятърни турбини
допускат работа при силни ветрове и ниски температури, но това увеличава
инвестициите.
Не може да се говори за потенциал на вятъра в общината като цяло, а за определени
места. За определяне на ветровия потенциал се дефинира понятието плътност на
мощността на вятъра. Дадено място се оценява по средногодишната плътност на
мощността във W/m2. София е разположена в котловинно поле и по-значими стойности
на този показател се отчитат в планинските райони около града.
Като недостатъци на вятърните полета могат да се посочат шумът от движещите се
части на турбините, визуалната промяна на територията, възможността за
нараняване и дезориентиране на прелитащи птици. Нивата на шум при съвременните
турбини са намалени значително, но немалка част от територията на СО, в т.ч. с
наличие на по-значителна плътност на вятъра, е със статут на природозащита –
Природен парк “Витоша”, зоните от мрежата Натура-2000 и др., поради което следва
внимателно да се преценяват свързаните рискове от вредни влияния. По данни от
бюлетина на НИМХ съществува значителен потенциал на вятърната енергия на
високите части на близките до София върхове на Витоша (Черни връх, 2285 м н.в.,
скорост на вятъра средно годишно 9.3 м/с). Но Витоша е природен парк, част е от зоната
за природозащита Натура-2000 и това налага определени ограничения.
За създаване на големи ферми за производство на ел. енергия, свързани към
електропреносната мрежа, се изисква годишна средна скорост на вятъра над 5 m/s.
Скорости от 3 до 4 m/s на височината на оста на турбината са подходящи единствено

Няма данни за експлоатация на вятърни турбини в района на СО. Изградената в двора на
ТУ-София вятърна турбина не се използва за енергийни цели.
Резултатите от собствените измервания на СЕА“Софена“ показват, че в
наблюдаваните ниски и средно високи територии в района на София енергийният
потенциал на вятъра не е достатъчен за изграждане на икономически ефективни
ветрови ферми и производство на енергия за продажба на енергопреносните
предприятия. Изследваните места все пак остават подходящи за поставяне на малки
автономни вятърни турбини за електроенергия или изпомпване на вода.

5. Енергоспестяващи мерки в сгради
Обновяването на съществуващия сграден фонд чрез ЕСМ води до намаляване на
енергийните разходи за отопление и охлаждане и е един от най-сериозните потенциали в
посока намаляване на емисиите на парникови газове за жилищата в София. То включва
като основни съставки подобряване на параметрите на външните ограждащи
повърхнини – стени, дограма и покрив чрез изграждане на съвременна изолационна
система. Изчисленията по уедрени показатели за планиране в по-голям пространствен
обхват се правят на тази основа, защото термоизолациите са с най-голямо значение и
имат на практика еднаква приложимост за цяла сграда. Влияние оказват и видът и
състоянието на инсталациите в сградите, но те са много по-разнообразни дори в
рамките на един жилищен блок и не са включени в ползвания тук модел поради
градоустройствения му мащаб.

5.1.

Топлинно изолиране на външни ограждащи повърхнини

Стандартната оразмерителна технология включва полагане на дълбокопроникващ грунд;
подбор и монтаж на топлоизолационни материали за изолиране на външни ограждащи
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повърхности, обикновено с параметри EPS-F, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,031
Вт/мК, обемна плътност – 15÷18 кг/m³, топлоизолационна система no страници на
прозорци, тип ХPS, δ=2.0 см, ширина 20 см с коеф. на топлопроводност λ=0,035 Вт/мК (вкл.
лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи); полагане на
силикатна екстериорна и интериорна мазилка (по цветен проект) по външни и вътрешни
стени върху топлоизолационна система.

5.2. Топлинно изолиране на покрив
Стандартната технология предвижда топлинно изолиране на покривни конструкции с
топлоизолационни материали EPS-F, δ=10 – 15 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,031 до
0,035 Вт/мК, обемна плътност – 15÷18 кг/м³.

5.3. Замяна на съществуваща дограма с енергоефективна
Стандартната технология предвижда замяна на съществуваща дограма с нова с
коефициент на топлопреминаване U≤1,4 Вт/мК.
За пресмятане на енергийните печалби е изготвен модел с пресметнати по уедрени
показатели размери на повърхностите, подлежащи на изолиране и годишните количества
топлинна енергия, която ще може да бъде спестена. От изследванията на физичните
характеристики за улеснена практическа работа е изведена зависимост, която се
изразява чрез следните коефициенти за степен на изпълнение на дейностите по
саниране: 0,7 за стени, 0,2 за под, 0,4 за таван, 1 за дограма. Алгоритъмът позволява чрез
изменение на тези коефициенти, на дела на съответната повърхнина спрямо общата
околна повърхнина и др., да се моделират различни случаи и да се оценяват топлинните
печалби (спестявания).

6. Сценарии за развитие
6.1. Рамка за сценариите – водещи принципи, направления и
етапи за развитие на подсистеми „Енергопотребление“ и
„Енергопроизводство“ до 2050 г.
Разработеният модел за развитие на подсистемите енергопотребление и
енергопроизводство се основава на натрупани в процеса на експлоатация опит,
експертното мнение на специалисти, нормативната база и е подчинен на следните
приоритетни направления:
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6.1.1. Принцип 1. ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ
Намаляване на потреблението на ресурси за единица резултат - предприемане на мерки
за повишаване на ефективността при производството, преноса и използването на
енергията.
● Топлофикационно дружество - повишаване на дела на комбинираното производство
на „Топлофикация”. Изграждане на малки топлофикационни предприятия/
когенерационни централи в малките градове – Бухово, Нови Искър. Преосмисляне на
основната функция на ТПМ от такава само за пренос на произведена топлинна
енергия към такава за събиране на отпадни енергии, повишаване на потенциала и
пренос до потребителите. Повишаване на отработвания температурен пад.
● Електроснабдително дружество – намаляване до минимум на дела на топлинна
енергия, получена от електрическа.
● Газоснабдително дружество – нарастване на дела на топлинна енергия, получена
от природен газ до разумен обем. Лимитиране на горната граница за развитие на
потреблението на този вид гориво, предвид възможността за използване на
природния газ за „промишлени” нужди. Развитие на газопреносните мрежи предимно
в зоните, където са алтернатива на твърдото гориво.
● Изграждане на високоефективни съоръжения за изгаряне на биомаса във вид на
дървени пелети.
● Внедряване на SMART системи при потребителите.
6.1.2. Принцип 2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Подобряване на екологичната обстановка чрез:
● поетапно „отказване” до 2050 г. от технологии използващи твърди горива –
въглища, брикети, дървен материал;
● поетапно „отказване” до 2050 г. от технологии използващи течни горива - газьол и
пропан-бутан.
● внедряването на ЕСМ – намаляване на потреблението.
● внедряване на съвременни технологии използващи ВЕИ.
6.1.3. Принцип 3. ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ
Отговорна експлоатация, системна поддръжка на съоръженията и управление на
инвестиционните програми и проекти.
Своевременното провеждане на мероприятия за възстановяване, поддържане на
съоръженията, обновяване и автоматизация на технологичните процеси и режимите на
експлоатация е гаранция за тяхното дълготрайно и ефективно използване. Необходимо е
координиране с общината на инвестиционните програми на енергийните дружества във
фази проектиране и реализация за пестене на ресурси и повишаване на общата им
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икономическа ефективност. Неделимостта на мрежите на енергоснабдителните
предприятия на части е предпоставка за тяхното ефективно управление и
функциониране за осъществяване на тяхното предназначение. Ролята на общината за
регулиране и балансиране на местния енергиен пазар и координиране на участниците в
процесите на целенасочено намаляване на емисиите парникови газове е важна за
защитата на интересите на нейните жители и за подобряване на качеството на живот,
а пространственото планиране е един от инструментите за осъществяване на тази
роля.
Може да се формулират следните три потока на развитието:
● Повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд, чрез изграждане на
изолационни системи на сградите.
● Повишаване на енергийната ефективност на снабдителните дружества, чрез
подготовка и реализиране на мероприятия за овладяване на пазара чрез изграждане
на главни отклонения и магистрали към зоните, в които има крупно жилищно
строителство, подмяна на съществуващите и амортизирани до момента дворни
мрежи и магистрали, подобряване на управлението на мрежите, разработване на
нови технологии за разширяване на „летния” пазар, като „тригенерация”,
„абсорбционни хладилни технологии” и др.
● Разработване на конкретни инвестиционни проекти за съвместно изграждане на
ВЕИ, като се използват различни форми на съвместно финансиране и изграждане.
6.1.4. Етапи на сценариите
Етапът до 2030 г. ще бъде подготвителен за постепенния преход към безкарбонова
икономика. Усилията ще са насочени към изготвянето на инвестиционни проекти,
организиране на финансирането им и реализиране до 35% от предвидения общ обем мерки.
2040 г. и 2050 г. маркират етапи на физическо осъществяване на заложените проекти,
като във всеки от двата десетгодишни периода трябва да бъде реализиран до 35% от
предвидения обем мерки. Към 2040 г. траекторията на движение на проектите може да
бъде коригирана в съответствие с реалностите.
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6.2.2. Потребление на енергия
Потреблението на топлинна енергия за отопление нараства с 0,554% годишно и достига
– 3745 353 МВтч/г., на топлинна енергия за БГВ – 0,56091% и достига 1 812 268 МВтч/г.
Потреблението на електроенергия за уреди нараства с 0,412%/г., а на енергия за
охлаждане с 568,57%/г. (фиг. 7.1.).
В резултат на провеждането на ЕСМ – полагане на термоизолационни материали за около
24 494 931 м² за стени; 9 478 473 м² за под; 9 797 973 м² за таван и подменени прозорци и
врати за около 1 142 886 м², се очаква потреблението да намалее към 2050 г. с 1 385 208
МВтч/г.

Изменение на крайното потребление на енергия, без ВЕИ и ЕСМ,
сценарии реалистичен, по хоризонти , МВтч/г.
7,000,000
6,000,000
3,371
827,610
5,000,000
4,000,000
1,511,236
3,000,000
3,136,423
2,000,000
2015

29,271
841,414

1,610,182

202,267
878,618

1,681,376

438,244
913,358

1,747,858

3,327,709

3,474,845

3,612,239

2020

2030

2040

674,222

охлаждане

947,016

уреди и
осветление
1,812,268

топла вода

3,745,353

отопление

2050

Фиг..7.1.
Към 2050 г. структурата на енергийния микс се променя, като дяловете на отделните
компоненти се установяват както следва: отопление от 57% на 52%, топла вода от
28% на 25,5%, електроенергия за уреди от 15% на 13%, енергия за охлаждане от 0% на
10% - фиг.7.2.а,б.

6.2. Реалистичен сценарий за развитие на потреблението в
жилищен сектор
Той дава обобщена рамка за цяла Столична община.
6.2.1. Население
По реалистичния сценарий населението на СО нараства от 1 318 930 жит. на 1 561 310
жит.
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лист 473 от 1286

Енергиен микс, крайно потребление, 2015 г.
уреди и осветление
15%

Видове
енергия по
източници

охладителна енергия
0%

Електроене
ргия за
охлаждане

отопление
57%

топла вода
28%

Енергиен микс, крайно потребление,
сценарии реалистичен, 2050 г.
охлаждане
10%

отопление
52%
топла вода
25%

Фиг. 7.2. б
Прогнози за енергопроизводството

Видове
енергия по
източници
Електроене
ргия за
термопомп
и

МВтч,
2015

Дял в
%, 2015

МВтч,
2020

МВтч,
2030

МВтч,
2040

МВтч,
2050

Измене
ние
2050
Дял в
спрямо
%, 2050 2015

0,03

11 044

39 022

89 556

146 048

2,69

8814,0

Дял в
%, 2015

МВтч,
2020

МВтч,
2030

МВтч,
2040

МВтч,
2050

0,02

7318

50 567

109 561

168 556

3,10

19
994,8

15,53

841 414

878 618

913 358

947 016

17,43

114,4

0,00

5,5 х
10-4

8,68

194.1

25,63

5089,0

Течни и
твърди
изкопаеми
горива

183 000

3,44

182 464

120 780

60 390

Биомаса

243 056

4,56

250 564

325 362

399 878 471 775

0

ВЕИ от
термопомп
и, соларни
панели и
геотермия

26 841

0,50

118 692

401 965

887 234

1 392
748

Природен
газ

213 056

4,00

223 709

364 943

495 132

647 018

11,91

203,7

Електроене
ргия за
отопление
и БГВ

1 156
197

21,70

1 098
387

751 528

346 859

64 863

1,19

-94,4

50,22

2 675
210

2 595
210

2 270
220

1 596
008

29,37

-40,3

100,00

5 408
802

5 527
994

5 572
187

5 434
033

100,00

2,0

Централиз
ирана
топлоенерг
ия за
отопление 2 675
и БГВ
210
Общо
енергия

1657

843

Електроене
ргия за
уреди и
осветление 827 610

Фиг. 7.2. а

уреди и осветление
13%

МВтч,
2015

Измене
ние
2050
Дял в
спрямо
%, 2050 2015

5 327
469

Табл.7.1.
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Производството на топлинна енергия за отоплениие намалява 2 675 210 на 1 596 000, на
електроенергия за отопление от 1 156 197 на 64 863, на природен газ от 213 056 на
647 018, на биомаса от 243 056 на 47 775, от ВЕИ от 0 на 1 392 748 , от течни и твърди
горива от 183 000.. на 0 , от ел. енергия за осветление и уреди от 827 610 на 947 016, на ел.
енергия за охлаждане и термопомпи от 0 на 168 556 и 146 048 МВтч/г. съответно, фиг
7.3., табл.7.1.

ел. енергия за термопомпи
0%

лист 474 от 1286

ел.енергия за уреди и
осветление
16%

течни и твърди
горива
4%

биомаса
0%

ВЕИ от термопомпи,
соларни панели и
геотермия
1%
природен газ
4%

ел.енергия за охлаждане
0%
ел. енергия отопление
23%

топлоенергия / отопление
и т.в. Топлофикация/
52%

Изменение на потреблението на първична енергия, с ВЕИ и ЕСМ,
сценарии реалистичен до 2050г., (МВтч/г. )

ел. енргия за термопомпи

7,000,000

ел.енерегия за охлаждане

6,000,000
1,657
843

11,044
7,318

39,022
50,567

89,556
109,561

878,618

913,358

5,000,000

827,610

841,414

4,000,000

26,841
243,056
213,056

118,692
250,564
223,709

325,362

1,156,197

1,098,387

364,943

ел.енерегия за уреди и
осветлние

947,016

течни и твърди горива

887,234
399,878

1,392,748

495,132
346,859

2,000,000

64,863
2,675,210

2,595,210

1,000,000

0
2015

2030

ел.енерегия за охлаждане
3%

природен газ

ел.енергия за термопомпи
3%

ел. енергия отопление

2,270,220
1,596,008

2020

ВЕИ от термопомпи,
соларни панели и
геотермия
биомаса

2040

ел.енергия за уреди и течни и твърди горива
осветление
0%
биомаса
17%
9%

471,775
647,018

2,675,210

Структура на енергийния микс по енергоизточници
при краен потребител и по предназначение 2015 г.

401,965

751,528

3,000,000

146,048
168,556

топлоенергия /
отопление и т.в.
Топлофикация/

ВЕИ от термопомпи,
соларни панели и
геотермия
26%

природен газ
12%

2050

Фиг..7.3.
Към 2050 г. структурата на енергийния микс се променя, като дяловете на отделните
компоненти са както следва: ел. енергия за охлаждане и термопомпи от 0% на по 3%, за
уреди и осветление от 16% на 17%, течни и твърди горива от 4% на 0%, биомаса от 0%
на 9%, ВЕИ от 1% на 26%, природен газ от 4% на 12%, електроенергия за отопление от
23% на 1%, топлинна енергия за отопление и топла вода от 52% на 29%. фиг.7.4.а,б.

топлоенергия / отопление и т.в.
Топлофикация/
29%

ел. енергия отопление
1%

Структура на енергийния микс по енергоизточници
при краен потребител и по предназначение
2050 г. реалистичен сценарий

Фиг. 7.4..а,б Структура на енергийния микс по енергоизточници при краен потребител и
по предназначение – към 2015г. и реалистичен сценарий 2050г.
Общата оценка за потенциала на слънчевите ВЕИ е 99 291 MWh/y и 709 264 MWh/y
съответно за фотоволтаичните и термални слънчеви инсталации. Размерите на
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положените фотоволтаични панели към 2050 г. ще са около 4 534 544 м², а на термалните
3 400 908 м².
Общата оценка за потенциала на аеротермални източници е 509 078 MWh/y.
Потенциалът на геотермалните източници на територията на СО се оценява на 75 116
MWh/y, като максималният потенциал на отделен източник е 18 039 MWh, а минималният
- около 100 MWh. Изразен в мощност, енергийният потенциал на геотермалните
източници се оценява на 16 MW, от които от промишлен интерес са 11 MW.

лист 475 от 1286

6.3. Мощности
Параметър

Сценарии

топлоенергия
/ отопление и
т.в.
Топлофикация
/

Хоризонти

2015

2020

2030

2040

2050

енергия

песимистичен

2 675 210

3 044 322

3 079 649 2 942 505

2 462 980

енергия

реалистичен

2 675 210

2 675 210

2 595 210

2 270 220

1 596 008

енергия

оптимистичен

2 675 210

2 654 362

2 518 185

2 013 177

1 439 114

800,000

мощност

песимистичен

4910

5588

5652

5401

4521

700,000

мощност

реалистичен

4910

4910

4763

4167

2929

600,000

мощност

оптимистичен

4910

4872

4622

3695

2641

400,000

биомаса

0,00056

0,00176

300,000

енергия

песимистичен

243 056

249 016

308 385

367 531

424 598

200,000

енергия

реалистичен

243 056

250 564

325 362

399 878

471 775

енергия

оптимистичен

243 056

256 851

325 825

422 388

518 952

Изменнение на годишните енергийни печалби
от ВЕИ по видове, сценарии реалистичен, МВтч/г,

500,000

100,000
0

2015

2020

2030

2040

2050

фотоволтаична

2,482

9,183

30,300

65,191

99,291

мощност

песимистичен

427

438

542

646

746

слънчева термална

17,732

65,332

215,577

463,819

709,264

мощност

реалистичен

427

440

572

703

829

аеротермална

6,627

44,178

156,088

334,266

509,078

геотермална

0

0

0

23,958

75,116

мощност

оптимистичен

427

451

572

742

912

енергия

песимистичен

24 358

87 608

297 332

662 425

1 049 789

енергия

реалистичен

26 841

118 692

401 965

887 234

1 392 748

енергия

оптимистичен

26 841

120 460

408 831

901 851

1 415 292

мощност

песимистичен

43

154

522

1164

1844

мощност

реалистичен

47

209

706

1559

2447

мощност

оптимистичен

47

212

718

1585

2487

енергия

песимистичен

213 056

222 121

342 297

453 075

582 316

енергия

реалистичен

213 056

223 709

364 943

495 132

647 018

енергия

оптимистичен

213 056

237 989

362 655

537 188

711 720

мощност

песимистичен

374

390

601

796

1023

мощност

реалистичен

374

393

641

870

1137

Фиг. 7.5. Изменение на годишните енергийни печалби по хоризонти
Структура на енергийните спестявания от ВЕИ
геотермална
5%

фотоволтаична
7%

аеротермална
37%
слънчева термална
51%

ВЕИ от
термопомпи,
соларни
панели и
геотермия

природен газ

Фиг.7.6.. Структурата на енергийните печалби от ВЕИ
Подробни данни и изчисления за модела и сценариите са налични в самостоятелен том в
архива на ОП „Софияплан“.
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Параметър

Сценарии

Хоризонти

мощност

оптимистичен

374

418

637

944

Необходими мощности за покриване на топлинните товари,
сценарии реалистичен, МВт.

1250
9,000

ел. енергия
отопление
енергия

песимистичен

1 200 000 1 140 000

780 000

360 000

64 863

енергия

реалистичен

1 156 197

1 098 387

751 528

346 859

64 863

енергия

оптимистичен

1 156 197

1 047 064

774 230

446 830

64 863

мощност

песимистичен

2108

2003

1370

633

114

мощност

реалистичен

2031

1930

1320

609

114

мощност

оптимистичен

2031

1840

1360

785

114

течни и
твърди
горива
енергия

лист 476 от 1286

8,000
7,000

322
427
47
374

321
440
209
393

212
572
706
641

6,000

2,031

106
703

течни и твърди
горива
0
829

1,559

1,930
1,320

5,000

биомаса

870

2,447

609

4,000

ВЕИ от
термопомпи,
соларни панели и
геотермия
природен газ

1,137

3,000

песимистичен

183 000

182 464

120 780

60 390

0

енергия

реалистичен

183 000

182 464

120 780

60 390

0

енергия

оптимистичен

183 000

182 464

120 780

60 390

0

мощност

песимистичен

322

321

212

106

0

мощност

реалистичен

322

321

212

106

0

мощност

оптимистичен

322

321

212

106

0

Обща
мощност

песимистичен

8 184

8 893

8 901

8 745

8 248

мощност

реалистичен

8 112

8 202

8 215

8 014

7 456

мощност

оптимистичен

8 112

8 113

8 122

7 857

7 404

114
4,910

4,910

4,763

2,000

ел. енергия
отопление

4,167
2,929

1,000

топлоенергия /
отопление и т.в.
Топлофикация/

0
2015

2020

2030

2040

2050

Фиг. 7.7.
Необходимите мощности за покриване на топлинните товари при различни сценарии са
дадени в табл. 7.2. Визуализация на резултатите при реалистичен сценарий е дадена във
фиг. 7.7.

Табл.7.2.
Необходимата топлинна мощност на топлофикационните източници намалява от 4910
Мвт на 2921 МВт.
Общата инсталирана мощност на източниците, работещи с първичен източник ел. ток,
намалява от 2000 МВт на 114 МВт, на тези с природен газ се увеличава от 374 МВт на
1137 МВт.
На всички ВЕИ (соларни, аеротермални, геотермални) нараства от 47 на 2447 МВт, за
източниците с първично гориво биомаса нараства от 427 на 829 МВт, на твърдо гориво
– намалява от 322 на 0 МВт. Фиг. 7.7.
Общата мощност към 2050 г. в резултат на ЕСМ и използването на ВЕИ намалява спрямо
2015 г. от 8111 МВт на 7156 МВт.

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 476

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

6.4. Охладителна енергия

Охладителна енергия по зони, сценарии и хоризонти, МВТч/г.

Енергията, потребявана от жителите за охладителни нужди, разпределена по зони,
хоризонти и сценарии, е дадена в табл. 7.3.
Количеството енергия, потребено за хоризонт 2050 г., не отговаря на пълните
потребности на цялото население на СО. По наша оценка стандартът на живот ще
позволи да се задоволят нуждите на около 20%. Количеството енергия, потребено през
2015 г., е 0,5 % .

Охладителна енeргия, сценарии реалистичен, МВч/г. , по зони

7,506
10,450
14,257
4,031
4,210

2015

2020

3. Зони отдих
/спални/
67,765
65,737

87,585
123,520
166,787
47,293
46,770

3,125
4,365
5,997
1,658
1,710

100,000

37,478
52,799
71,323
20,192
20,474

150,000

2. Периферия

125,306
176,701

250,000

50,000

1. ЦГЧ

238,713

300,000

200,000

лист 477 от 1286

5.
Концентрична
зона /села/

0
2030

4.ВОЦ

2040

2050

1

2

3

4

5

6

3. Зони отдих (спални)

5997

15 683

78 455

183 466

262 584

4. ВОЦ

1658

4434

22 212

52 022

74 541

5. Концентрична зона (села)

1710

4631

22 522

51 447

72 310

ОБЩО

16 856

44 499

222 493

519 151

741 645

реалистичен

2017

2020

2030

2040

2050

1. ЦГЧ

3125

7506

37 478

87 585

125 306

2. Периферия

4365

10 450

52 799

123 520

176 701

3. Зони отдих (спални)

5997

14 257

71 323

166 787

238 713

4.ВОЦ

1658

4031

20 192

47 293

67 765

5. Концентрична зона (села)

1710

4210

20 474

46 770

65 737

ОБЩО

16 856

40 453

202 267

471 956

674 222

песимистичен

2017

2020

2030

2040

2050

1. ЦГЧ

3125

6755

33 730

78 827

112 775

2. Периферия

4365

9405

47 520

111 168

159 031

3. Зони отдих (спални)

5997

12 831

64 190

150 108

214 842

4. ВОЦ

1658

3628

18 173

42 563

60 988

5. Концентрична зона (села)

1710

3789

18 427

42 093

59 163

ОБЩО

16 856

36 408

182 040

424 760

606 800

Табл. 7.3.
Охладителна енергия, сценарии реалистичен, хоризонт 2050, по зони

Фиг. 7.8. Охладителна енергия по зони - хоризонти, сценарий реалистичен
По оптимистичен сценарий се предполага завишаване с 10%., а по сценарий
песимистичен - намаляване с 10% на количествата, предвидените по сценарий
реалистичен.

4.ВОЦ
10%

5. Концентрична
зона /села/
10%

1. ЦГЧ
19%

Степента на изпълнение на програмата за хоризонт 2030 г. е 30%, за хоризонт 2040 г. 65% при реалистичен сценарий.
Охладителна енергия по зони, сценарии и хоризонти, МВТч/г.
1

2

3

4

5

6

оптимистичен

2015

2020

2030

2040

2050

1. ЦГЧ

3125

8256

41 226

96 344

137 837

2. Периферия

4365

11 495

58 079

135 872

194 372

3. Зони отдих
/спални/
35%

2. Периферия
26%
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Фиг. 7.9. Охладителна енергия по зони хоризонт 2050 г, сценарии реалистичен

Охладителна мощност по зони, сценарии и хоризонти, МВт

От фиг.7.8. и фиг.7.9. се вижда, че най-голям е делът на охладителната енергия в зони
„Спални“ и „Периферия“, което се дължи на съсредоточаването на населението в тези
зони – общо 61%.
Мощностният еквивалент на потребените количества енергия за охлаждане е даден в
табл. 7.4.. При сценарий реалистичен, хоризонт 2050 г., охладителната мощност се
оценява на 520 МВт.
Охладителна мощност, сценарии реалистичен, МВт, по зони
184

200

140

136

128

160

96

95
6
8
11
3
3

2015

2020

52
51
36
36

5. Концентрична
зона /села/

0
2030

2040

4

5

6

4.ВОЦ

1

3

16

36

52

5. Концентрична зона (села)

1

3

16

36

51

ОБЩО

12,98

31,15

155,73

363,37

519,10

оптимистичен

2015

2020

2030

2040

2050

1. ЦГЧ

3

6

32

74

106

2. Периферия

4

9

45

105

150

3. Зони отдих (спални)

5

12

60

141

202

4.ВОЦ

1

3

17

40

57

5. Концентрична зона (села)

1

4

17

40

56

ОБЩО

14,28

34,26

171,30

399,71

571,01

4.ВОЦ
10%

5. Концентрична
зона /села/
10%

1. ЦГЧ
19%

4.ВОЦ

16
16

29
2
3
5
1
1

40
20

3. Зони отдих
/спални/

55
41

60

3

2. Периферия

67

80

2

Охладителна мощност, сценарии реалистичен, хоризонт 2050, по
зони

120
100

1

Табл. 7.4.

1. ЦГЧ

180
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2050

3. Зони отдих
/спални/
35%

2. Периферия
26%

Фиг. 7.10. Охладителна мощност по зони и хоризонти, сценарий реалистичен
Фиг. 7.11 .Охладителна мощност по зони и хоризонт 2050 г, сценарии реалистичен
Охладителна мощност по зони, сценарии и хоризонти, МВт
1

2

3

4

5

6

песимистичен

2015

2020

2030

2040

2050

1. ЦГЧ

2

5

26

61

87

2. Периферия

3

7

37

86

122

3. Зони отдих (спални)

4

10

49

116

165

4.ВОЦ

1

3

14

33

47

5. Концентрична зона (села)

1

3

14

32

46

ОБЩО

11,0

28

140

328

467

реалистичен

2015

2020

2030

2040

2050

1. ЦГЧ

2

6

29

67

96

2. Периферия

3

8

41

95

136

3. Зони отдих (спални)

5

11

55

128

184

Стойностите на мощността и нейния дял в структурата по зони на СО (фиг.7.10. и
фиг.7.11.)

6.5. Повишаване на енергийната ефективност на
снабдителните дружества
6.5.1. Топлофикация
При производството:
Топлофикационното дружество е разработило мащабна програма, изискваща крупни
инвестиции, дълъг период за реализация, различни форми на сътрудничество и финансово
подпомагане. Необходимите финансови средства се оценяват на около 300 млн. евро. В
обобщен вид програмата предвижда:
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● Модернизация на ТЕЦ “София” чрез класическа схема за комбинирано производство.
Изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF за комбинирано
производство;
● Реконструкция и модернизация на турбоагрегати ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ ”София Изток”.
● Изграждане на мощност за комбинирано производство в ОЦ ”Люлин”, в ОЦ ”Овча
купел ІІ” в ОЦ ”Земляне”, във ВОЦ-вете на ТР ”София”;

лист 479 от 1286

● внедряване на технически средства за повишаване на отработения температурен
пад;
● доизграждане на 4-та Искърска магистрала;
● изграждане на ПС „Ст. град“;
● параметрична и структурна оптимизация на режимите на работа на ТР “Земляне“;
● комбинираното производство в ОЦ и ВОЦ;
● изграждане на „нови връзки“ между топлорайоните - „пръстен“ или „частичен
пръстен”.

При преноса:
Процесът на включване на нови потребители ще доведе до промяна на съществуващите
хидравлични режими на ТПМ и свързаните с това проблеми, а именно:
● Съществуващата тръбопроводна мрежа и диаметрите ѝ може да не са
достатъчни за пренасянето на необходимата енергия. Такива проблеми вече са
възникнали в южните зони, в районите на ж.к. „Лозенец“, ж.к. „Ст. Град“, ж.к.
„Младост 4“, „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“, „Гоце Делчев“.
● Преосмисляне на ценността, ефективността и функциите на връзките между
топлопреносните мрежи на топлофикационните райони. Строителството на нови
връзки би увеличило броя на възможните варианти и възможността на ТПМ и на
топлоизточниците за ефективно използване на горивните ресурси и за
комбинирано производство на енергия.
● Процесът на рехабилитация и модернизация дава широки възможности за
повишаване на ефективността на режимите на работа на ТПМ и основните
съоръжения в ТИ. Анализът на връщащите температури от топлоизточниците и
големината на отработвания в абонатните станции температурен пад показва, че
има резерв в посока повишаване на изнасяното количество топлина.

Изграждането на нов топлоизточник с комбинирано производство, например в южните
зони, трябва да бъде оценено чрез подробен SWOT анализ на възможните варианти на
енергоснабдяване на южните зони на града. Ориентировъчната мощност на ТИ в района
на Малинова долина и Кръстова вада е над 100 MW, поради което се налага оценка на
допълнителните въздействия от изграждането му.

Според изготвената програма 87 на „Топлофикация София” ЕАД се предвижда изграждане на
около 350 км. тръбопроводи с малки диаметри – до 125 мм, около 40 км тръбопроводи с
диаметри до 250 мм, главни магистрали с обща дължина до 10 км и около 6300 нови
абонатни станции. Общите инвестиции са от порядъка на 350 млн. лв.

Новите мощности - парогазови и газотурбинни инсталации със съотношение на
електро към топлопроизводство 1:1 - ще покриват базов товар при годишна часова
използваемост около 8500 часа

По наше мнение изготвената програма трябва да бъде актуализирана и допълнена в
следните насоки:
Н1. Мероприятия за изграждане и рехабилитация на тръбопроводи, ПС и др.
● рехабилитация на ТПМ;

Оценката на техническите характеристики на топлопроводната мрежа (диаметри,
дължини, съоръжения и др. технически решения) не е обект на настоящия доклад.
Резултатите, изнесени в доклада, ще подпомогнат енергийните предприятия при
изготвянето на идейните проекти за развитието на ТИ и ТПМ.
В „Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от
2010г. до 2020г.,Раздел 1,2,3, Топлофикация София, 2012г.“ са дадени сценарии и технически
решения за развитие на ТИ в топлофикационното дружество. Предвижда се да бъдат
изградени 3 парни турбини, 4 газови турбини, 6 газобутални двигатели с прилежащите
им топлообменни станции, акумулатори и силови електрически инсталации с обща
електрическа мощност 125 MW el и топлинна 210 MWt.

6.6. Методика, използвана за изготвяне на сценариите
Разработени са три сценария: песимистичен, реалистичен и оптимистичен. Те стъпват
на пространствения модел за потребление по баланси и данни от 2015-2017 г. и дават
краткосрочна визия (прогнози) към хоризонт 2030 г. и дългосрочна визия към хоризонти
2040 г., 2050 г.

87

Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от 2010г. до 2020г.,Раздел 1,2,3,
Топлофикация София, 2012г.
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За изработване на пространствения модел на потреблението през 2015-2017 г. от
жилищния сектор по градоустройствени единици на Столична община и на негова основа
– на сценариите за развитие към 2030 – 2040 – 2050 г. са разгледани, анализирани и
моделирани характеристиките на няколко групи фактори:

●

●

●
●

6.6.1. Енергийни характеристики на сградите
Обемно топлинно натоварване – това е основна топлинна характеристика, която
показва моментна потребност от топлина за жилищни и нежилищни ползватели q
[W/m³] . В ръководството за „Проектиране и експлоатация на абонатни станции за
водни топлопреносни мрежи“ са дадени стойности за тази характеристика в
зависимост от обема на сградата. За неизолирани сгради с най-често срещан обем
от около 3000 м3 стойността ѝ е 30 W/m³, стойност често използвана при анализи
и проектантски дейности. Апроксимационното уравнение е y=252,58 x -0,249 при
18оС средна обемна температура в помещенията. Реалните стойности на тази
характеристика за условията на София и типичното строителство в града са
установени в Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за
производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Обемното топлинно
натоварване на сградите за нежилищни и жилищни нужди се движи в границите от
15 до 25 и от 25 до 40 W/m³, при – 16оС външна температура.
Специфичен годишен разход на топлинна енергия за отопление - E [kWh/m³/a]. В
посочената по-горе Наредба №15 е показано, че за жилищните сгради
специфичният годишен разход на топлинна енергия за отопление е от 31 до 40
kWh/m³/а, а в нежилищните сгради е от 50 до 140 kWh/m³/a, като стойностите за
различните топлофикационни райони са различни.
Специфичен общ годишен разход на енергия отнесен към един жител
Показателят показва годишният разход на енергия, отнесен към един жител на
дадена територия [kWh/c.a].
6.6.2. Статистически данни

Населението е един от основните показатели и носител (субект) на потреблението, а
място и обект на потреблението в битовия сектор са жилищата. За целите на анализа
са използвани данни от НСИ за 2018 година:
● Брой жители - 1 328 120 жители на СО
● Брой жители – градове СО - 1 269 384 жители
● Брой жители – села в СО - 58 736 жители
● Брой жилища – 610 087 жилища за СО
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● Брой жилища – градове СО – 575 351 жилища
● Брой жилища – села СО – 34 736 жилища
Разпределението по градоустройствени единици на населението стъпва на отчетени
данни по преброителни райони, изследвани и приведени към градоустройствени единици в
разработката от 2018 г. на екип на ОП „Софпроект ОГП“ и външни експерти с
ръководител доц. д-р Илия Копралев „Териториално диференцирана демографска прогноза
по градоустройствени единици на Столична община за периода 2030–2040–2050 година“.
Разпределението на жилищата по ГЕ стъпва на данни от кадастралната карта. На
основата на пространствени данни за панелните сгради и годините на тяхното
построяване, допълнени с данни за новопостроените сгради през последните двадесет
години и експертни оценки, са изведени типове ГЕ със сходни топлотехнически
характеристики на сградния фонд.
6.6.3. Общо описание на стъпките при изготвянето на разработката
Потреблението на топлинна енергия за отопление в жилищата зависи от климатичните
условия на региона, като температурата на външния въздух, температура на почвата,
скоростта на вятъра, а така също и от вида и ефективността на отоплителните
инсталации, инсталираните съоръжения, външните ограждения на сградите (техните
топлофизически характеристики). Отчита се, че основна част от сградния фонд и
неговите елементи (типовете сгради, вътрешните инсталации и др.) са проектирани по
разнородни нормативни документи, създавани още от 60-те години на миналия век.
Потреблението на топлинна енергия за топла вода зависи от температурата на
студената вода и от режимите на ползване на водата от населението.
Предвид наличието на най-пълна и точна информация за потреблението - проектни и
балансови данни за доставена енергия от „Топлофикация София“ ЕАД - е възприет
статистически подход за оценка на потреблението на енергия въз основа на тях и на
данните от посочените сценарии за демографско развитие по градоустройствени
единици от разработката на ОП ”Софпроект” – „Софияплан“.
Възприетият подход за оценка на потреблението на топлинна енергия в жилищата
прилага принципа „потреблението на енергия се определя от хората като потребители”
и потреблението се привежда към човек от населението на съответната ГЕ.
Използването на този специфичен показател – енергия на жител, дава възможност за
гъвкавост при изготвянето на сценарии и промяна на показателя в зависимост от
реалните данни за потребление към контролни години, за които се прави оценка на
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прогнозните данни и също – при промени в демографските показатели. Предвид това,
специфичният разход на топлинна енергия, отнесен към квадратен (функция от кубичен)
метър отопляема площ в съответната ГЕ, беше преработен в специфичен разход за
потребление на топлинна енергия за отопление и за топла вода, отнесен към човек, т.е.
основният показател за съответна ГЕ се измерва в кВтч/човек/г.
Основни стъпки за изграждане на пространствения модел на потребление от битовия
сектор по ГЕ на СО:
● Определяне на средния годишен специфичен разход на енергия за отопление,
охлаждане и топла вода на един потребител за всяка ГЕ на СО.
● Анализ на дела на количествата енергия, получена от различните източници
(конвенционални и ВЕИ), за всички ГЕ на територията на С.
● Изготвяне на табличен модел съдържащ годишните количества потребена
енергия, по видове (отопление, топла вода, охлаждане, ел. енергия за уреди), по
хоризонти и по трите варианта на сценарии за всяка ГЕ на СО.
● Оценка и разпределение на потребените годишни количества топлинна енергия по
източници за краен потребител (твърдо и течно гориво, природен газ, биомаса, ел.
енергия и топлофикационна енергия), както и прогнози за потребление, вкл. за
потенциалните годишни количества енергия от ВЕИ - фотоволтаични и термални
слънчеви инсталации, аеротермални и геотермални, за всяка ГЕ на СО.
● Отчитане на влиянието на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в жилищните сгради,
като полагане на термоизолация и смяна на дограма - за всяка ГЕ на СО.
● Изготвяне на карти за отделните показатели на базата на геобазираните данни в
таблична форма и на интерактивна обща карта в ГИС среда.
Тъй като информацията за около 600 бр. ГЕ е с голям обем количествени и др. показатели
за всяка отделна единица като: количества топлинна енергия, електроенергия,
охладителна енергия, произведена от голям брой енергоизточници (централно
топлоснабдяване, централно газоснабдяване, геотермални, аеротермални и др.),
разпределени по времеви хоризонти – отчет 2015-2017 г. и прогнози 2030–2040–2050 г.,
с тривариантни сценарии на прогнозите, практическата реализация изискваше
известно типологизиране на ГЕ чрез:
● Разделяне на всички ГЕ в СО на групи със сходни характеристики на сградния фонд и
потреблението, наречени тук зони, по експертни критерии и пресмятане на
характеристиките на потребление във всяка ГЕ от дадена зона - кВтч/човек/г.;
● Усредняване и намиране на средна характеристика за отопление, топла вода и
охлаждане - кВтч/човек/г.;
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● Изчисляване на нарастването на населението по ГЕ за всеки период, поотделно за
всички зони и ГЕ;
● Изчисляване на годишното потребление на топлинна енергия за всеки период
поотделно, и по ГЕ, въз основа на норма на потребление - кВтч/човек/г. за всички
зони;
● Изготвяне на експертна оценка за структурата на разпределение на
енергопотреблението и енергопроизводството от възможните енергоизточници
за всички зони по ГЕ;
● Енергиен баланс (енергия и мощности) по ГЕ, зони и СО;
6.6.4. Резултати
От анализа на електронните таблици са изведени и могат да се изведат и други
обобщени справки под формата на таблици, диаграми и тематични карти за всяка ГЕ на
СО или по групи, административни райони и пр. – съобразно нуждите. В обемно
приложение към разработката, непредставено за нуждите на ПИРО в този материал, но
налично при заявка към ОП „Софияплан“, са дадени такива илюстрации за:
● Население;
● Подсистема „Енергопотребление” - годишното потребление на енергия за
отопление, за топла вода, енергия за охлаждане, ел. енергия за уреди; годишните
количествата енергия, които могат да бъдат спестени с енергоспестяващи мерки
(ЕСМ) – полагане на термоизолационни системи.
● Подсистема „Енергопроизводство” - необходимата мощност за покриване на
топлинния товар за отопление, за топла вода и охладителния товар; количествата
енергия, които могат да бъдат произведени от местни ВЕИ;
● Структурата на енергопотреблението и енергопроизводството;
● Енергиен баланс.
Определянето на специфичните разходи на енергия за отопление, топла вода и охлаждане
беше извършено чрез изчислителни процедури въз основа на възприетия от експертите
методически подход чрез изчислителни модели и алгоритми и при сравняване на
резултатите с такива от специализираната литература за калибриране на получените
крайни показатели. Използваната входна информация и източниците ѝ, а така също
алгоритмите и моделите, по които тя се обработва, подробните данни от изчисленията
и крайният цифров пространствен модел са налични в посоченото по-горе приложение,
съхранявано в ОП „Софияплан“.
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6.7. Анализ на потенциалите за повишаване ефективността на
сградния фонд и изграждане на локални ВЕИ инсталации по
групи сходни ГЕ
6.7.1. Зона Централна градска част обхваща ГЕ в райони “Средец”,
“Оборище”, “Илинден”, “Красно село”, “Изгрев”
Към 2017 г. тази зона е с площ 21 761 362 м² и РЗП на сградите 14 907 392 м² и отопляем
обем на жилищните сгради 32 796 264 м³. Зоната се обитава от 241 374 жители,
годишното потребление на топлинна енергия за отопление през 2015 г. е 579 039 MWh , на
топлинна енергия за БГВ - 280 180 MWh. При реалистичния сценарии се предвижда през
2050 г. тези стойности да достигнат съответно 696 084 МВтч/г и 336 8015 МВтч/г.
Нарастването е с 0,58%/годишно на база 2015 г.
Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2015 г. е 156 116
МВт/ч., като през 2050 г. се предвижда да нарасне на 176 005 МВтч/г. или с
0,42%/годишно.
Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата през 2015 г. е около
623 МВт/ч., като през 2050 г. се предвижда да нарасне на 124 678 МВтч/г. или с
568,57%/годишно.
Оценката за годишните енергийни печалби от инсталации за използване на ВЕИ,
изградени на подходящи места в тази зона, е направена на базата на среден процент на
годишно нарастване на инсталираните мощности и ползите за целия период 2015-2050,
т.е. за 35 години. Прогнозира се печалбите от слънчеви фотоволтаични инсталации да
достигнат през 2050 г. 20 144 МВтч/г., а от слънчеви термални инсталации 143 320
МВтч/г., от аеротермални инсталации 84 492 МВтч/г., а от геотермални инсталации 9583 МВтч/г. Очаква се последните да бъдат реализирани към края на прогнозния период.
Годишните енергийни спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи към
2050 г. се прогнозира да достигнат 226 483 МВтч/г.
В зоната са идентифицирани няколко групи ГЕ в зависимост от застрояването.
Основните групи могат да се обединят в 3 категории:
● с голямо потребление от 11 000 до 41 000 MWh/y и жилищни квартали с потребление
от 20 000 до 81 000 MWh/y;
● с малко потребление от 2000 до 9000 MWh/y и жилищни квартали с потребление от
8000 до 15 000 MWh/y, НПЗ с потребление от 0 до 9000 MWh;
● с нулево или много малко годишно потребление.

Може да се обобщи, че в споменатите групи ГЕ се разчита основно на топлофикация и
електроснабдяване, като се предвижда около 10% от енергията да бъде със слънчев
произход (фотоволтаична и термална), и около 10% от термопомпени инсталации. В ГЕ с
много ниско топлинно натоварване се разчита на твърдо горива от биомаса (пелети) и
термопомпени инсталации. Делът на слънчевата енергия е до 10%.
6.7.2. Зона Периферна градска част
Обхваща ГЕ в АР “Връбница”, “Красна поляна”, “Сердика”, “Слатина”, “Триадица”.
Към 2017 г. тази зона е с площ 1 633 501 943 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП 16 798
135 м² и отопляем обем 67 139 859 м³. Зоната се обитава от 333 263 жители, годишното
потребление на топлинна енергия за отопление нараства от 808 819 МВтч/г. през 2015 г.
на 981 589 MWh т.е. с 0,61%/ г. , а на топлинна енергия за БГВ до 336 815 МВтч/г. – отново
с 0,61 %/г.
Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда
да нарасне до 248 196 МВтч/г. или с 0,46%/годишно.
Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да
нарасне на 175 815 МВтч/г. или с 568,47%/годишно.
Годишните енергийни печалби от слънчеви фотоволтаични инсталации през 2050 г. ще
достигнат 26 539 МВтч/г., на слънчеви термални инсталации 188 819 МВтч/г., на
аеротермални инсталации 134 586 МВтч/г. и на геотермални инсталации 1127 МВтч/г.
Годишните енергийни спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи към
2050 г. ще достигнат 401 823 МВтч/г.
В зоната са идентифицирани няколко групи ГЕ в зависимост от застрояването.
Основните групи могат да се обединят в 4 категории:
● големи жилищни квартали с потребление от 30 000 до 105 000 MWh/y, големи
квартали с потребление от 15 000 до 65 000 MWh/y, зони от ЦГЧ с потребление от
3000 до 50 000 MWh/y , НПЗ с потребление до 30 000 MWh/y;
● средни и малки жилищни квартали с потребление от 2000 до 25 000 MWh/y, средни
села с голямо потребление от 6000 до 9000 MWh/y;
● малки села с малко потребление до 2000 MWh/y;
● с нулево или много малко годишно потребление - местности , НПЗ, села.
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Може да се направят следните изводи:
● В групи ГЕ с голямо потребление се разчита основно на “Топлофикация” и
електроснабдяване, от 35 до 70% (Предвижда се до 10% от енергията да бъде със
слънчев произход - фотоволтаична и термална).
● Към големите села с. Бусманци, с. Мрамор, с. Негован с НПЗ, с. Волуяк се счита, че
може да бъде разширена топлофикационната система, а така също и към големите
квартали - кв. Бенковски, кв. Подуяне, кв. Хр. Ботев.
● До 30% от енергията в големи зони може да се постигне от термопомпени
инсталации.
● В малките села и зоните с много ниско топлинно натоварване се разчита на твърдо
гориво от биомаса (пелети) и термопомпени инсталации. Делът на слънчевата
енергия и за тях остава до 10%.
6.7.3. Зона Почивка (“спални”)
Обхваща ГЕ в райони “Люлин”, “Младост”, “Надежда”, “Студентски”, “Лозенец”.
Към 2015 г. тази зона е с площ 58 562 917 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП 11 011 777
м² и отопляем обем 42 135 559 м³. Зоната се обитава от 459 654 жители, годишното
потребление на топлинна енергия за отопление се предвижда да нарасне на 1 326 068 MWh
т.е. с 0,55%/г., а на топлинна енергия за БГВ до 336 815 МВтч/г. – с 0,55%/г.
Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда
да нарасне до 335 298 МВтч/г. или с 0,43%/годишно.
Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да
нарасне на 237 516 МВтч/г. или с 568,57%/годишно.
Годишните енергийни печалби от слънчеви фотоволтаични инсталации през 2050 г. ще
достигнат 26 073 МВтч/г. , на слънчеви термални инсталации 188 335 МВтч/г. ; на
аеротермални инсталации до 143 375 МВтч/г. - с и на геотермални инсталации до 9019
МВтч/г.
Годишните енергийните спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни към 2050
г. ще достигнат 431 297 МВтч/г.
В зоната са идентифицирани 4 категории ГЕ в зависимост от застрояването.
Основните от тях са:

●
●
●
●
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Големи жилищни квартали с потребление от 30 000 до 115 000 MWh/y;
Средни и малки жилищни квартали с голямо потребление от 2000 до 11 000 MWh/y;
Местности с потребление до 1000 MWh/y;
С нулево или много малко годишно потребление - местности, НПЗ, села.

Може да се направят следните изводи:
● В натоварените ГЕ се разчита основно на “Топлофикация” и електроснабдяване, от
50% до 70%, като се предвижда до 10% от енергията да бъде със слънчев произход
(фотоволтаична и термална), до 20% от термопомпени инсталации в ж.к. Люлин –
всички части и ж.к. Младост – всички части.
● Зоната на “Топлофикация” може да бъде разширена с квартали като: Парк Въртопо –
север, кв. Илиянци, кв. Требич, ж.к. “Горубляне” 2 и 3, м. Триъгълника – Надежда, СПЗ
Модерно предградие - разширение 1, НПЗ Илиянци – запад, “Младост 4”, Камбаните Американски колеж и др.
● Местности с малко население и потенциал за строителство с голям обем нова РЗП
са и ГЕ - Складова зона “Илиянци” – Връбница, м. бул. “Цариградско шосе” 7-11 км - юг
(ХМС БАН), НПЗ Изток - подзона Горубляне, НПЗ “Военна рампа” – запад, м.
Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - бул. Сливница", м.
Манилов дол и др. Където е възможно тези зони трябва да се топлофицират.
Разчита се и на термопомпени инсталации и до 10% енергия, придобита от
слънцето.
● С нулево натоварване са местности в землищата на села като с. Филиповци, м.
Шеовица, м. Гладно поле, м. Берилица, с. Иваняне, м. Попов дол, м. Толева махала, кв.
Република, кв. Требич, м. Чучулица север, юг и др., в които няма население, но е
реализирано застрояване. В тези зони се разчита на твърдо гориво от биомаса
(пелети), до 40%, и термопомпени инсталации до 30%. Делът на слънчевата
енергия и за тях остава до 10%.
6.7.4. Зона Временни отоплителни централи - обхваща ГЕ в райони “Подуяне” и
“Овча купел”
Към 2015 г. тази зона е с площ 40 284 327 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП 6 512 947
м² и отопляем обем 19 083 673 м³. Зоната се обитава от 128 738 жители, през 2050
годишното потребление на топлинна енергия за отопление ще нарасне на 376 439 MWh
т.е. с 0,64%/ г., а на топлинна енергия за БГВ - до 182 148 МВтч/г. или с 0,64%/г.
Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда
да нарасне до 95 183 МВтч/г. или с 0,44%/годишно.

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 483

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да
нарасне на 67 425 МВтч/г. или с 568,57%/годишно.
Годишните енергийни печалби при среден прогнозиран ръст през 2050 г. ще достигнат:
от слънчеви фотоволтаични инсталации - 7864 МВтч/г.; от слънчеви термални
инсталации - до 55 947 МВтч/г.;. от аеротермални инсталации 67 300 МВтч/г. и от
геотермални инсталации 7 892 МВтч/г.
Годишните енергийни спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи към
2050 г. ще достигнат .. 156 981 МВтч/г. при същия среден ръст.
В зоната са идентифицирани 5 категориии ГЕ, от които по-важни са:
● Големи жилищни квартали с потребление от 10 000 до 110 000 MWh/y, ж.к. “Левски”,
ж.к. “Суха река”;
● средни и малки жилищни ГЕ с малко потребление от 1000 до 7000 MWh/y;
● с нулево или много малко годишно потребление в местности, НПЗ, села, вилни зони.
Може да се направят следните изводи:
● В топлинно натоварените ГЕ ж.к. “Левски”, ж.к. “Суха река” се разчита основно на
“Топлофикация” и електроснабдяване, до 60%. До 10% може да достигне делът на
енергията със слънчев произход (фотоволтаична и термална), до 15% от
термопомпени инсталации, до 10% твърдо гориво, биомаса (пелети).
● В категориите ГЕ с малко натоварване – НПЗ и жп ареали в посочените квартали и
общини, предвид развитата топлофикационна инфраструктура се предполага, че
тя ще бъде основен източник на енергия – до 50%. До 20% ще се осигурява от
инсталации за твърдо гориво биомаса (пелети), до 15% от термопомпени
инсталации, до 10% от инсталации за усвояване на слънчева енергия.
● ГЕ обхващащи квартали като Овча купел, Горна баня, Суходол имат голямо топлинно
натоварване. За тях се предвижда засилване на дела на Топлофикация до 70%. До
30% от енергията ще се осигурява от термопомпени инсталации, до 10% от
инсталации, оползотворяващи слънчева енергия.
● В селата с малка концентрация на населението се разчита на термопомпени
инсталации до 50%, инсталации на твърдо гориво биомаса (пелети) до 30%,
газоснабдяване до 10% и до 10% на инсталации за слънчева енергия,
6.7.5. Зони на населени места и квартали от концентричния пръстен и
Подвитошка яка
Обхваща ГЕ в райони “Нови Искър”, “Кремиковци”, “Панчарево”, “Витоша”, “Банкя”.
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Към 2015 г. тази зона е с площ 1 189 842 334 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП от
12 965 896 м² и отопляем обем 47 562 446 м³. Зоната се обитава от 138 541 жители,
годишното потребление на топлинна енергия за отопление през 2050 г. ще нарасне на
365 173 MWh т.е. 0,3%/ г., а на топлинна енергия за БГВ до 176 696 МВтч/г. - с 0,44%/г.
Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда
да нарасне до 92 334 МВтч/г. или с 0,21%/годишно.
Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да
нарасне на 68 788 МВтч/г. или с 568,57%/годишно.
Годишните енергийни печалби от слънчеви фотоволтаични инсталации през 2050 г. ще
достигнат 18 671 МВтч/г.., на слънчеви термални инсталации 132 842 МВтч/г., на
аеротермални инсталации 79 325 МВтч/г.. и на геотермални инсталации 47 494 МВтч/г.
Годишните енергийните спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи
към 2050 г. ще достигнат 168 625 МВтч/г.
В зоната са идентифицирани 16 категории ГЕ, от които по-важни са:
● Квартали от Подвитошката яка с потребление до 65 000 MWh/y; Карпузица,
Павлово, Драгалевци и Кремиковци, Челопечене, Враждебна;
● Градове Банкя, Бухово, Нови Искър, големи села с потребление от 12 000 до 30 000
MWh/y, Ботунец, Бистрица, Казичене, Лозенец; Кътина, Чепинци, Иваняне,
Световрачене, Мировяне, Кокаляне, Железница, Панчарево, Кривина, Лозен, Герман в
местности м. Гърдова глава, Панчарево, в.з. Беликата;
● Малки градски зони с консумация до 2000 MWh/y - квартали на гр. Банкя и гр. Нови
Искър (кв. Изгрев, м. Равнище, кв. Славовци, м. Вировете, кв. Гниляне, кв. Курило);
● Села със средна големина Желява, Яна, Д. Богров, Г. Богров, Доброславци, Балша,
Войнеговци, Подгумер, Кубратово, Житен, Долни Пасарел, Горни Лозен; големи вилни
зони в.з. Киноцентъра, Беловодски път, Цонкина махала, с потребление от 1000 до
6000 MWh/y;
● Малки вилни зони, квартали с малък товар, местности Черен кос, в.з. Бистрица,в.з.
Враня – Герман, в.з. Долни Пасарел и др.; местности в кв. Вердикал,, кв. Михайлово, и
др..; парк кв. Враждебна - север, Панчарево черешови градини – изток, м. Япаджика,
в.з. Радеви круши, Княжевска гора и др. с потребление до 1000 MWh/y;
● Села, паркове и местности с потребление до 500 MWh/y, с. Кътина, с. Локорско - 2,
в.з. Мечов валог в с. Войнеговци, Детски град в с. Панчарево, Хвостохранилище
Бухово, Хвостохранилище Богров-Лъката, Хидропарк Искър част Враждебна и др.;
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● С нулево натоварване, села и местности – без консумация, например с. Иваняне м.
Бродо, Люлин планина – запад, рудник Кремиковци и др.
Може да се направят следните изводи:
● В ГЕ се разчита основно на газоснабдяване - до 30%, термопомпени инсталации- до
30%, инсталации на твърдо гориво биомаса (пелети) - до 40%, до 10% ще се
получават от инсталации, използващи слънчева енергия и до 10% от електрически
ток.
● Предполага се, че в ГЕ с концентриран топлинен товар около даден център,
например гр. Нови Искър, Кремиковци – Ботунец е възможно изграждане на малки
когенерационни топлофикационни централи. На практика това означава
възстановяване на ликвидираните котелни в тези зони.
● Концентрация на топлинни товари има и в района на гр. Банкя, кварталите и
прилежащите вилни зони. Там евентуално може да се търси и решение с утилизация
на топлите минерални извори, съчетано с изграждане на централизирано
топлоснабдяване.

7. Обобщение и изводи
● Без отчитане на влиянието на ЕСМ и ВЕИ, потреблението ще нараства от 5 528
640 на 7 178 859 МВтч/г. за периода 2015–2050 г.
● В резултат на провеждане на ЕСМ към 2050 г. топлопотреблението ще намалее с
1 385 208 МВтч/г.
● Изграждането на инсталации за ВЕИ при реалистичен сценарий може към хоризонт
2050 г. да доведе до общо годишно производство на енергия в размер на 1 392 748
МВтч/г.
● С отчитане на влиянието на ЕСМ и ВЕИ към 2030 година общото потребление ще
достигне 5 527 994 МВтч/г.; към 2040 - 5 572 187 МВтч/г., към 2050 г. - 5 434 033
МВтч/г.
● Потреблението на въглища, брикети, пропан-бутан, газьол за отопление и БГВ до
2050 се очаква изцяло да се преустанови;
● Потреблението от дървесна биомаса под формата на дърва за огрев трябва да се
замени с дървени пелети. Потенциалът на последните се оценява на 647 018
МВтч/г. към 2050 година.
● Отделните компоненти на енергийния микс в крайното потребление към 2050 г. се
очаква да бъдат както следва: топлинна енергия за отопление - 52%, топлинна
енергия за топла вода - 25%, електроенергия за уреди - 13%, електроенергия за
охлаждане - 10%.
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● Структурата на потреблението на първична енергия с отчитане на ЕСМ и ВЕИ се
променя, както следва: топлинна енергия от топлофикационни дружества – 29%,
електроенергия за отопление и БГВ - 1%, природен газ – 12%, ВЕИ (соларни,
аеротермални, геотермални) - 26%, биомаса – 9%, електроенергия за уреди – 17%,
електроенергия за охлаждане – 3%, електроенергия за термопомпи 3%, течни и
твърди горива – 0%;
● Дяловете на ВЕИ за отделните източници се очаква да достигнат следните
стойности като процент и в натурални единици: геотермална енергия - 5% - 75 116
МВтч/г.; термопомпени инсталации – 37%, 509 078 МВтч/г.; термални слънчеви
инсталации – 51%, 709 264 МВтч/г.; фотоволтаични слънчеви инсталации – 7%,
99 291 МВтч/г.
Провеждането на предвидените мерки за енергийна ефективност и изграждането на ВЕИ
ще позволи потреблението на енергия да се стабилизира около 5 434 033 МВтч/г. и ще
доведе до диверсификация на източниците и понижаване на вредните емисии.
Настоящият материал представя обобщените резултати от разработката за
енергийното развитие на СО и сценариите за потребление от битовия сектор до 2050г.
Не е представен тук за нуждите на ПИРО самостоятелният том с по-подробни данни,
описания на алгоритми, изчисления, таблици и диаграми към разработката, но той е
наличен в ОП „Софияплан“.
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