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1. Обща характеристика на транспортните мрежи
В рамките на Столична община са развити всички видове транспортни мрежи, с
изключение на водния транспорт. Това включва следните елементи на комуникационнотранспортната инфраструктура: железопътна мрежа, международно летище, мрежи на
масов градски обществен транспорт (автобуси, трамвай, тролей, метро), пътна и
улична мрежа със съоръжения за обслужване, таксиметров транспорт, споделени
превозни средства за обществено ползване (автомобили, мотопеди, електрически
тротинетки), местата за паркиране и гариране и съоръженията за регулиране.
През територията на Столична община преминават три от паневропейските
транспортни коридори:
● №4, свързващ Германия, Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния, България,
Гърция, Турция; този коридор до голяма степен съвпада с Ориент/ ИзточноСредиземноморски коридор от Трансевропейската транспортна мрежа (ТТМ), част
от кохезионната политика на ЕС
● №8, свързващ Албания, Македония и България
● №10, свързващ Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия, Македония, България, Гърция
и достигащ до Черно и Средиземно море.
Структурата на уличната мрежа на София е радиално-кръгова, а градът може да се
определи като компактен с ограничено застрояване извън околовръстния път. Поголямата част от радиалните връзки съществуват, макар и не всички да са изпълнени в
пълния си габарит и с всички улични елементи. Основни липсващи радиални артерии са:
● връзката покрай жп линията между с. Волуяк-СОП-бул. “П. Владигеров”-ул. “Адам
Мицкевич”
● продължението на бул. “Петко Ю. Тодоров” до СОП
● продължението на бул. “Илиянци” до ССТ
● продължението на бул. “Искърско шосе” до СОП и с. Казичене
● връзката между летище София и СОП
Пръстените и напречните връзки на първостепенната уличната мрежа следва да бъдат
основен разпределител на входящите потоци в града. На практика изцяло изградени,
макар и не в пълния си габарит, са най-вътрешният и най-външният ринг. Останалите
два междинни ринга имат цели липсващи отсечки. Тази липса на междинни пръстени
между ЦГЧ и СОП води до множество кореспонденции през центъра поради липса на
адекватна алтернатива. Важните липсващи структуроопределящи връзки от
пръстените на ПУМ са:
● връзката между бул. “Пенчо Славейков” и бул. “инж. Иван Иванов”
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●
●
●
●

връзката от втори ринг между бул. “ген. Данаил Николаев” и бул. “Кн. Мария Луиза”
връзката от трети ринг между ул. “Луи Айер” и бул. “Черни връх”
връзката от трети ринг между бул. “Черни връх” и бул. “Симеоновско шосе”
връзката от трети ринг между бул. “Шипченски проход” и бул. “Ботевградско шосе”
(т.нар. Източна тангента)
● връзката от трети ринг между бул. “Овча купел” и бул. “Президент Линкълн”
● връзката от трети ринг между бул. “Президент Линкълн” и бул. “Петър Дертлиев”
(т.нар. Западна тангента)
● цялата северна дъга от трети ринг между бул. “Владимир Вазов” на изток и бул.
“Сливница” на запад

Следните елементи от пръстените не са изградени в пълния си габарит и с всички
улични елементи и транспортни мрежи:
● ул. “Опълченска” между бул. “Тодор Александров” и бул. “Сливница”
● връзката между бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. “ген. Данаил Николаев”
● бул. “Тодор Каблешков” между бул. “Цар Борис III” и бул. “България”
● бул. “Г.М. Димитров” по цялата си дължина (липсва осигурен габарит за трамвайно
трасе)
● бул. “Овча купел” между бул. “Цар Борис III” и ул. “Любляна”
● бул. “Петър Дертлиев” между бул. “Царица Йоана” и ул. “Индира Ганди”
● ул. “Адам Мицкевич”
● СОП между бул. “Братя Бъкстон“ и АМ „Струма“
● СОП северно от ССТ
Второстепенната улична мрежа има разнообразна структура в зависимост от зоната и
периода на развитието ѝ. В централните части тя е предимно ортогонална. В посъвременните квартали тя приема по-скоро примкова структура с ограничен брой
директни връзки, но въпреки това в повечето случаи пешеходната достъпност не е
значително ограничена на местата, където имотите не са заградени.
Гъстотата на уличната мрежа е много различна в зависимост от зоната. В ЦГЧ тя е
много висока и в комбинация с ортогоналната структура осигурява много добра
свързаност вътре в зоната. Общата гъстота на ПУМ в рамките на строителната
граница на София е относително ниска (възприетите като добри стойности са около 4-5
км/км2).

Коефициенти на гъстота на уличната мрежа
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СО [км/км2]

София 88 [км/км2]

ЦГЧ [км/км2]

Обща гъстота

3,37

12,32

-

Гъстота на ПУМ

1,02

2,90

8,10
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2. Индивидуален транспорт
2.1.

Пешеходно движение

Според последните проучвания на мобилността в София 89 около една четвърт от
пътуванията в града са пешеходни. В гъстонаселената и богата на функции градска
среда голяма част от пътуванията са на кратки (<2 км или <30 мин пеш) и много кратки
(<1 км или < 15мин пеш) разстояния, което благоприятства пешеходните придвижвания.
Пешеходното движение се осъществява по наличната улична мрежа - по тротоарите, по
пешеходни алеи в парковете и в обособени пешеходни зони и улици. Все още съществуват
и части от уличната мрежа, където инфраструктурата е недоизградена и пешеходното
движение се осъществява по пътното платно – основно улици в периферията на града и
във все още недобре развити зони, както и общински пътища.
Основните фактори, които влияят върху нивата на пешеходно движение могат да се
разпределят в три основни групи:
● Физически – големи непреодолими имоти или линейни обекти (жп линии, реки,
високоскоростни булеварди), голяма денивелация, липса на преки пешеходни връзки и
др.
● Качество на средата – (не)наличие на пешеходни площи, сегрегирани от платната
за МПС, качество на настилките, озеленяване, чистота, нива на шум и др.
● Социални – осветеност през цялото денонощие, оживеност и др.
Подробно изследване на пешеходната свързаност е изготвено през 2018 г. в рамките на
Визия за София - Изследване за пешеходната свързаност на територията на София.
Осъществени са редица анализи на пешеходната достъпност и на свързаността на
самата мрежа, които показват сравнително добри резултати. Едва 1% от населението
на град София живее на разстояние по-голямо от 1200 м. от училище, тоест на повече от
15 минути пеш. Същият е и процентът на население на над 1200 м от детска градина. В
изследването се отчита , че южните територии, които през последните 2 десетилетия
са под интензивен инвестиционен натиск, са обслужени предимно от частни детски
градини и има недостиг на общински. В части от комплекси като “Люлин”, “Младост”,
“Овча купел” началните и основни училищата са на разстояние по-голямо от 1200 м,
което предполага, че учениците биват карани с автомобил до училището, с което се
допринася за трафика в града. Разположението на спирките на МГОТ покрива почти
изцяло територията на София. В изохрон от 800 м, или на 10 минути пеш, живее 99,7% от

88

Строителна граница

89

Анкета Мобилност 2017 към ПУГМ; Анкета Мобилност 2020 от ЦГМ
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населението на града. Това не е гаранция за доброто обслужване с МГОТ, но е добра
предпоставка.
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възрастните. Като резултат са предложени територии, спрямо които да бъдат
приложени конкретни мерки за свързване с цел намаляване на фрагментираността на
градската среда.

Що се отнася до физическите фактори, пешеходната свързаност в рамките на
отделните зони е добра, но част от зоните са изолирани една от друга. Тази
фрагментираност означава, че пешеходните маршрути на кратки междузонални
пътувания често са значително удължени, което е основен ограничаващ фактор за този
тип придвижване. Голям дял от физическите бариери представляват големите
инфраструктурни обекти в града – жп линиите и ареалите; улиците I-ви и II-ри клас,
както и някои от улиците III-ти клас – като свързващи звена са жп прелезите,
светофарните кръстовища, пешеходните пътеки, подлезите и надлезите (виж анализа
по-долу).
Наблюдава се постепенно освобождаване на пешеходните площи от основните
препятствия – паркирали автомобили и неправилно или неправомерно разположени
инфраструктурни елементи и търговски обекти. Този процес се случва от центъра на
града към периферията, но е относително бавен. В голяма част от жилищните квартали,
които са встрани от градското ядро, нерядко явление са блокирания поради разположени
заведения и търговски обекти, паркирали автомобили, лошо състояние на настилките,
неправилното ситуиране на спирките и елементите на транспортната
инфраструктура (напр. стълбове и знаци), лоша осветеност и обезопасеност. Често
настилките на тротоари, които са освободени от нерегламентирано паркиращи
автомобили, са в недобро състояние, а ремонтните дейности невинаги е възможно да се
изпълнят своевременно, което също е фактор, намаляващ потенциала на пешеходното
придвижване.
Анализ пешеходна фрагментираност
Анализът цели да установи кои са териториите в града, които са изолирани поради
наличие на инфраструктурни бариери в градската среда. Това са обекти като жп линии и
тежка пътна инфраструктура, която е планирана предимно за автомобилно движение, а
пешеходното е пренебрегнато. Бариери могат да бъдат и канали, реки, стръмни или
пустеещи терени. Анализът определя кои са изолираните територии и спрямо него се
предлагат мерки за тяхното свързване и интегриране с други части от града. Това е
важно знание за града, понеже пространствената изолираност води до социална такава,
както и до липса на достъп до базови услуги на най-близко пешеходно разстояние, а
впоследствие и до маргинализиране и гетовизиране на такива територии. Условията за
мобилност са затруднени и често зависими от наличието на личен автомобил, което
допълнително усложнява придвижването на живущите, особено на по-младите и по-

Анализът използва метода на пространствен синтаксис (space syntax) за изследване на
структурата на пешеходната мрежа в града. Самата мрежа и данните за синтаксиса са
създадени като част от Изследването за пешеходната свързаност на Визия за София.
Използван е ъглов сегментен анализ, който, в даден метричен обхват, изчислява
отдалечеността на всяка една от отсечките на мрежата и ъгловото ѝ отклонение
спрямо всички останали отсечки. С най-високи стойности са отсечките, от които може
да се достигне до най-много други в зададения обхват на база дължината на прехода и
градусите отклонение, тоест праволинейни траектории в пешеходната мрежа с помалко завои и промяна на посоките. За целите на настоящия анализ е използван обхват с
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радиус 2000 метра около всяка отсечка, който анализира интегрираността на мрежата
на квартално ниво.

Установени са два инфраструктурни слоя, които представляват физически бариери – жп
линии, пътища от републиканската пътна мрежа и улици от първи и втори клас на
първостепенната улична мрежа. От наслагването на двете инфраструктури се
забелязва, че голяма част от града бива значително разделена от големи делители. Около
тези инфраструктури е създаден буфер от 200 метра и са включени отсечките на
пешеходната мрежа с техните стойности на интегрираност на мрежата, получени от

лист 502 от 1286

пространствения синтаксис. Пресметната е средната стойност на интегрираност на
тези отсечки в дефинирания буфер спрямо всяка градоустройствена единица (ГЕ). Това
показва къде са най-слабо интегрираните територии, на които е необходимо да се
обърне приоритетно внимание.

По-топлите цветове показват по-малка интегрираност на отсечките от пешеходната
мрежа, които попадат в буферния обхват. От анализа се отличават редица територии,
спрямо които е необходимо да се предприемат мерки за подобряване на свързаността им.
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Kато най-фрагментирани територии изпъкват тези покрай:
● околовръстния път
● Северна скоростна тангента
● бул. “Брюксел”
● радиалните артерии, особено във външните си за ЦГЧ части, при които
възможностите за пешеходно пресичане, най-често подлези, намаляват
● пътен възел Надежда с жп линията София-Своге
● повечето жп линии, особено във външните си за ЦГЧ части, като Подуяне-ИлиянциВолуяк и линията за Перник през Западен парк
Обновеният околовръстен път в цялата си дължина представлява сериозен делител. Има
необходимост от изграждане на пешеходни и велосипедни пресичания. Разработени са
проекти за пасарелки, които ще се поставят на няколко места, за да подобрят
пешеходната свързаност.

Описани са конкретни територии за подобряване. Градоустройствените единици (ГЕ) от
двете страни на бул. “Владимир Вазов” имат нужда от създаване на нови връзки – “Хаджи
Димитър”, “Стефан Караджа” и “Левски Г” от северната страна със “Сухата река - запад и
изток”, и “Левски В” от южната. На свой ред последните ГЕ има нужда да бъдат свързани и
с ГЕ от южната страна на бул. “Ботевградско шосе” със “Сухата река – юг” и кв. “Васил
Левски – юг”. “Сухата река – запад” показва добра свързаност с ГЕ на юг от нея поради
наличието на мостовете Чавдар и Черковна, както и на пешеходен маршрут покрай
Перловска река. Тук няма необходимост от нова връзка, но от обновяване и обезопасяване
на съществуващите маршрути спрямо пешеходните ползватели.
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фабрика” със Западния парк. “Захарна фабрика” има нужда и от нова връзка към “Света
Троица”. Жп линията София – Калотина представлява сериозен разделител и е
необходимо да се предвиди нова връзка на “Триъгълника” с “Фондови жилища”, както и на
“Модерно предградие” и НПЗ Орион с “Надежда” и “Връбница”.
Между Модерно предградие и Люлин 8, 9 и 10 са осигурени пресичания на нивото на бул.
“Сливница”, които са на големи разстояния и също има нужда от осигуряване на по-чести
пешеходни пресичания. Трите описани микрорайона на Люлин пък имат необходимост от
нови връзки на юг, през бул. “Царица Йоана” към ”Люлин 7” и “Люлин - център”. Необходимо е
и реализиране на пешеходна и велосипедна връзка между Район “Люлин” и центъра на града,
преминавайки Западен парк и пресичайки жп линията София - Перник. Неизползваната жп
линия по продължението на бул. “Вардар” функционира като линеен парк и не представлява
бариера, като на нейната територия е предвидено да премине трасето на велосипедния
Зелен ринг. Линията представлява бариера в жк. “Красна поляна 3”, разделяйки западната
от източната част на квартала. Бул. “Константин Величков” и бул. “Гешов” са
значителни делители, а ГЕ от двете им страни имат нужда от нова и по-честа
пешеходна свързаност.
Идентична е ситуацията с бул. “Цар Борис III” и бул. “България”. “Лагера”, “Славия” и “Овча
Купел - Юг” имат нужда от подобрена свързаност с “Хиподрума”, “Красно село” и
“Павлово”. “Хиподрума”, “Белите брези”, “Борово”, “Манастирски ливади – Запад” – със
“Стрелбище”, “Гоце Делчев” и “Манастирски ливади – Изток”. Имайки предвид, че и по
двата булеварда преминават най-натоварените трамвайни трасета в столицата, е
необходимо новите пресичания да не накъсват движението на трамваите и да са решени
на второ ниво.

Жп ареалът на гарата също представлява голям делител. Необходимо е свързване на бул.
“История Славянобългарска” и бул. “Мария Луиза” не само пешеходно, но и автомобилно,
което да създаде нов подход към територията на север от гарата и да подпомогне
развитието ѝ. ГЕ от двете страни на бул. Сливница също имат нужда от намеса за
осигуряване на свързаност. В рамките на ЦГЧ бул. “Сливница” се пресича пешеходно само с
автомобилното движение на пресичащите я булеварди, които са средно на 400-500
метра един от друг. За разлика, пешеходните пресичания на Перловска река край бул.
“Христо и Евлоги Георгиеви” са на около 200 метра, или повече от 2 пъти по-често. През
бул. Сливница е необходима връзка и на “Света Троица” с “Гевгелийски”, както и на “Захарна

Необходими са пресичания между “Лозенец” и НПЗ Хладилника през бул. “Никола Вапцаров”.
Бул. “Цариградско шосе” има сравнително чести пешеходни подлези в централната част,
но се забелязва необходимост от свързване на ж.к. Яворов с Борисова градина – север,
както и на “Младост 1” с НПЗ Изток (Тех парка) и “Дружба” с “Младост 1А” и “Горубляне”.
“Дружба 1 – Запад” и “Дружба 1 – Изток” през бул. “Христофор Колумб” също имат нужда
от подобрена свързаност. Друга необходима връзка е на кв. Абдовица и кв. Димитър
Миленков през жп линията София – Свиленград. Други ГЕ, които трябва да бъдат
свързани, са “Христо Ботев” и “Христо Смирненски”, както и “Христо Смирненски” със
СПЗ Слатина – Юг. Бул. “Г.М. Димитров” и жп линията към гара Пионер са добре свързани,
имат чести пресичанията, а трасето на жп линията също е включено като част от
Зеления ринг.
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ГЕ покрай бул. “Тодор Александров” в ЦГЧ също показват добра свързаност, което се
дължи на централното им разположение. Самите пресичания са на голямо разстояние за
централен булевард, чиято транзитна функция трябва да се ограничава и да се
стимулира повече пешеходството с по-чести и на нивото на улицата пресичания.
От анализа се вижда, че София разполага с тежка инфраструктура, която фрагментира
града и която не е съобразена с човешкия мащаб. Връзките през тази инфраструктура са
редки, често през подлези, които затрудняват пресичането и не са добре поддържани.
Необходимо е свързване на градската среда от двете страни на такива делители, за да
се подобри достъпът на живущите до услуги, магазини, паркове и други градски функции,
които се намират в сравнителна близост. С това би се улеснил и достъпа до спирки на
обществения транспорт и би намаляла необходимостта от ползване на личен
автомобил.

2.2. Велосипеден транспорт
През последните години в Столична община при проектирането и реализацията на
проектите за първостепенната улична мрежа се полагат усилия за обезпечаването на
всички участници в движението, включително велосипедистите. По-голямата част от
проектите, които се реализират включват обособени ленти или алеи за велосипедисти.
Въпреки тези усилия за развитие на велосипедния транспорт неговият ръст остава
незначителен. Според последното проучване от 2017 делът му в модалното
разпределение е 1-2%. Основна причина за бавното развитие е фактът, че мрежата от
безопасни и удобни велосипедни трасета остава фрагментирана.
Към момента в столицата са налични 78 км велосипедни трасета, включително тези,
които са в процес на изграждане или преди пускане в експлоатация. От тях 25 км
представляват незащитени ленти, разположени непосредствено до лентите за
движение на автомобили. Част от останалите трасета са проведени през подлези или
пешеходни пътеки без преминаването на велосипедисти да е физически и/или
организационно уредено. Директни и безопасни трасета към ЦГЧ липсват както на част
от северните и южните жилищни квартали, така и на големите комплекси Люлин,
Младост и Дружба. Най-добре обслужена спрямо велосипедния транспорт е югозападната
част на София, където трите лъча – бул. “Цар Борис III”, бул. “България” и връзката Южен
парк - бул. “Витоша” осигуряват бърза и безопасна алтернатива на придвижването с
личен автомобил.
Част от жилищните и централните квартални карета са подходящи за обособяване на
успокоени зони, тъй като обемът автомобилен трафик в тях е относително малък и
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скоростите на преминаващите МПС са ниски. Към този момент все още няма нито една
реализирана такава зона на територията на София.
През 2018 като част от политиката за насърчаване на споделено ползване на
индивидуални електрически превозни средства (ел. тротинетки) беше изградена мрежа
от паркинги за двуколесни на мястото на автомобилни паркоместа в ЦГЧ. Всеки един от
тях разполага със стойки за заключване на велосипеди, което осигури значителен брой
регламентирани велосипедни паркоместа. Трябва да се отбележи, че поради
техническите характеристики на самите стойки велосипедистите рядко ги ползват
поради риск от кражба. За да бъдат възприети от ползвателите на този вид транспорт
следва при последващи ремонтни дейности да се подменят стойките с такива,
предоставящи достатъчно ниво на защита от кражба. Голяма част от обществените
сгради също не разполагат със сигурни паркинги за велосипеди в близост до
централните входове. Въпреки това велопаркингите засега не са значим ограничаващ
фактор за придвижването в града, тъй като делът на ползващите велосипед е малък и
съществуват достатъчно варианти за заключване на велосипеди към градската мебел
(стълбове, огради и др.).
Интензивният автомобилен трафик, включително в ЦГЧ, също отблъсква
потенциалните ползватели на този вид транспорт. Около 1/3 от гражданите не биха
използвали велосипед заради причини, свързани с инфраструктурата – карането е
твърде опасно, няма достатъчно велоалеи, няма сигурни места за паркиране. Немалка
част (17%) са отблъснати и от недостатъчно доброто качество на въздуха.
Нивата на ползване на електрически велосипеди са незначителни – по малко от 1% от
всички придвижванията с велосипед (преброяване Велоеволюция 2015 г.). Ограничаващи
фактори са относително високата цена и високият риск от кражба, комбиниран с
липсата на сигурни паркинги.
Велосипедният транспорт има огромен потенциал за развитие, тъй като делът му в
транспортния микс все още е незначителен. Основната бариера е инфраструктурна,
тъй като липсват удобни и безопасни връзки с центъра и основните бизнес зони. Найважната първа стъпка е поетапно да бъдат реализирани обособени трасета първо по
главните радиални направления към центъра като същевременно се свържат с вече
съществуващата велосипедна инфраструктура. Досегашният опит сочи също, че
трябва да се акцентира върху безопасния и удобен дизайн на кръстовищата и
пресичанията.
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велосипедистите, поради което често се наблюдават движещи се по тротоарите в
зоните, където преобладават паважни настилки.
Ползвателите на ИЕПС също така не са толкова ограничени от топографските условия
като се забелязват относително големи потоци от ИЕПС по улици, които традиционно
имат несъществени нива на велосипедно движение (напр. бул. “Черни връх”). В това
отношение като начин на ползване ИЕПС са най-сходни с електрическите велосипеди,
които позволяват на ползвателите си да преодоляват по-големи денивелации.

2.4. Автомобилен транспорт
София се явява разпределителен хъб на автомобилните потоци, пресичащи
територията на общината, и разпределя движението към трите паневропейски
коридора 4, 8 и 10 и към страната чрез главните връзки север-североизток - АМ „Хемус“
(А2), югоизток-изток - АМ „Тракия“ (А1), юг-югозапад - АМ „Люлин“, запад – път Е 80 (А6),
север – път ІІ-16, юг – път Е 79 (А3). Основните разпределителни елементи са Софийския
околовръстен път (СОП) и Северната скоростна тангента (ССТ - част от А6).
Най-големи натоварвания с автомобили в посока към града в делнични дни се наблюдават
в интервала между 7:00 и 8:00, а в посока навън от града в интервала между 17:00 и 18:00.
Таблица 1 Натоварване с МПС по направления и часови интервали
направление

7:00 – 8:00
средно

към София

2.3. Индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС)
Индивидуалните електрически превозни средства започват да привличат все повече и
повече ползватели заради гъвкавостта, относително ниската инвестиция и лесната
възможност за комбиниране с личен автомобил и градски транспорт. Към момента няма
налични данни за нивото им на използване като лични превозни средства. Предвид режима
на движение и изискванията спрямо средата и инфраструктурата, ИЕПС са сходни на
велосипедите и развитието на този вид транспорт върви ръка за ръка с развитието на
велосипедната мрежа. Основната разлика спрямо инфраструктурата е, че ползвателите
на ИЕПС в повечето случаи са по-чувствителни спрямо настилката отколкото

от София

17:00 – 18:00
максимално

средно

максимално

АМ „Тракия“ (А1)

1863

2643

1618

2687

АМ „Хемус“ (А2)

1097

1679

950

2137

АМ „Люлин“ (А3)

1625

2090

689

1580

Бул. „Европа“ (Е80)

1305

1620

1627

1946

Път I-6 (Владая)

1281

1497

729

1316

АМ „Тракия“ (А1)

1133

1718

1692

2948

АМ „Хемус“ (А2)

716

1792

1197

2284

АМ „Люлин“ (А3)

203

635

735

1635

1202

1469

1301

1794

31

181

464

809

Бул. „Европа“ (Е80)
Път I-6 (Владая)
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Вътрешноградските пътувания с лични автомобили са с все още растящ дял в
модалното разпределение. Към 2017 28,8% от пътуванията се полагат с автомобил 90, а
към 2020 91 - 33,5%. Това е увеличение с около 25% за около 10 години, спрямо измерените
през 2011 нива от 26,4%. Тази тенденция е притеснителна, особено предвид големите
инвестиции в метрополитена и доказано високата му ефективност.

90

Анкета мобилност ПУГМ, 2017
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Според проучване, проведено в рамките на Визия за София, непрекъснатият транзит
през ЦГЧ по направление изток-запад достига 42% от целия автомобилен трафик, а
прекъснатият транзит достига стойности над 50%. Друго важно наблюдение от това
проучване е, че значителен дял от преминаващите автомобили са товарни – 4-12% в час
пик, като на практика тяхното преминаване през ЦГЧ в този времеви диапазон е
забранено чрез НОДСО.

91

Анкета мобилност ЦГМ, 2020
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Експлоатационното състояние на уличната мрежа постепенно се подобрява и
липсващите връзки от ПУМ се доизграждат през последното десетилетие, но
значително изостават спрямо темповете на разрастване на града и на моторизация на
населението. Причините за изоставането са комплексни, често свързани със забавяния
при градоустройствени и съдебни процедури. Важно е да се отбележи, че човешкият
ресурс на звената, отговорни за инвестиционните проекти също невинаги е адекватен
спрямо обема работа, което води до затруднения при управлението на проектите.
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По данни от направление „Финанси и здравеопазване“ разликата между регистрираните и
дерегистрираните автомобили на територията на СО е положителна и възлиза на 236
264 автомобила за интервала от началото на 2017 до четвъртото тримесечие на 2020.
В същото време статистиката на СДВР показва лек спад в периода 2016-2018, но рязко
покачване в последните две години. Въпреки отлива на регистрирани живущи в СО с около
20 хил. души се бележи нарастване на броя регистрирани леки автомобили с над 30 хил.
Към момента на привършване на анализите не е установена причината за разминаването
между двете статистики. На база на данните на СДВР степента на моторизация е
останала на почти същите нива - от 515 авт./1000 души в края на 2016 г. на 497
авт./1000 души през 2020 г., като тенденцията е положителна +7% за периода 20192020. За сравнение голяма част от големите европейски градове имат нива на
моторизация под 450 авт./1000 души. В Столична община се падат по 0,61 автомобила на
всеки възрастен (над 16 г.), докато средното ниво на този индикатор за метрополните
райони в ЕС е около 0,57 92. Сравнително високото ниво на моторизация има негаитвен
ефект върху провеждането на транспортните потоци и пречи на нормалното
функциониране на градската структура. Състоянието на настилките често е недобро,
но е невъзможно да се направи количествена оценка, тъй като липсва регистър на
състоянието на уличната инфраструктура на територията на общината. Заради
ограниченото пространство в множество кръстовища по ПУМ липсват необходимите
уширения. По множество от главните артерии в активните ленти за движение се
наблюдава безразборно паркиране, включително и в зоните на кръстовищата, а това
намалява допълнително пропускателната способност на ПУМ.

Степен на моторизация на населението на
София
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Mobility Data across the EU 28 Member States: Results from an Extensive CAWI Survey - ScienceDirect
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Що се отнася до възрастовата и екологичната структура на автопарка, видимо найбързо нараства броя на новите автомобили с по-висока ЕВРО категория. Въпреки това
броя на автомобилите с по-ниска категория не намалява, напротив - увеличава се, макар
и с малко по-ниски темпове. Това се вижда и при разпределението по екологични
категории към 2018 година, когато едва 31,5% от автопарка е с категория ЕВРО 4 или повисока. Забелязва се, че разпределението при леките автомобили – 30,8% екологични ППС
– е значително по-лошо, отколкото това при лекотоварните и тежкотоварните –
съответно 60,1% и 40% екологични ППС.

лист 509 от 1286

Новорегистрирани и дерегистрирани автомобили в СО в периода 2016-2020 по екологични
категории

Разпределение на всички автомобили в СО по екологични
категории към 2018
2.4%

9.0%

Евро 1 и 2
Евро 3

120000
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Евро 4

Кумулативно увеличение на броя регистрирани автомобили
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57.2%
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Без клас
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80000
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Разпределение на тежкотоварните автомобили в СО по
екологични категории към 2018
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40000
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20000
0
2016
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без категория
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-20000

2.5%

9.3%

Евро 1 и 2
9.8%

Евро 3
Евро 4

48.2%

Евро 5

15.2%

Евро 6
категория

общо
новорегистрирани

общо прекратени

разлика

дял от
разликата

ДРУГА

3 387

3 663

-276

-0,09%

ЕВРО 0

31

29

2

0,00%

ЕВРО 1

1 422

480

942

0,30%

ЕВРО 2

20 130

8 468

11 662

3,77%

ЕВРО 3

84 487

32 998

51 489

16,65%

ЕВРО 4

138 714

54 362

84 352

27,27%

ЕВРО 5

89 584

54 796

34 788

11,25%

ЕВРО 6

153 375

41 435

111 940

36,20%

ЕПС
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629

0,20%
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194 381

13 737

4,44%
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Разпределение на лекотоварните автомобили в СО по
екологични категории към 2018

лист 510 от 1286

страна има своите последствия, свързани с качеството и чистота на уличното
пространство, а оттам и с качеството на въздуха.

1.1% 7.1%

общо

общо

новорегистрирани

дерегистрирани

София

700 450

391 185

309 265

100,00%
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до 5г.

193 941
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133 765

43,25%

Евро 5

5г.-10г.

109 544

59 232

50 312

16,27%

Евро 6

10г.-15г.

175 927

76 147

99 780

32,26%

15г.-20г.

140 394

81 371

59 023

19,08%

над 20г.

80 644

114 259

-33 615

-10,87%

Общо за СО
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391 185

309 265

100,00%

Евро 1 и 2
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14.4%

31.7%

30.1%

15.6%

Разпределение на леките автомобили в СО по екологични
категории към 2018
2.7%

разликата

Кумулативно увеличение на броя регистрирани автомобили
според възрастта при регистрация (2016-2020)*
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Същото важи и за възрастта на автопарка, като единствено автомобилите над 20 г. са
намалели като брой в последните години. Според данните от СДВР възрастовата
структура на автопарка се е влошила постепенно от 2009 до 2017, като се наблюдава
известно подобрение в статистиката за 2018. Резултатът е, че средната възраст на
леките автомобили в града е нараснала от около 13 години за 2009 до около 16 години през
2018. Тези наблюдения са в синхрон с наблюдението за нарастване на абсолютния брой
автомобили в столицата. Реално абсолютният брой на замърсяващите автомобили
нараства, макар и делът му на фона на общия брой автомобили да намалява. Нужни са
мерки за стимулиране на ползване на транспортни алтернативи, за да може хората,
закупуващи стари автомобили поради липса на адекватна алтернатива, да могат да се
откажат от тях. По този начин ще се адресира и проблемът с диспропорционалния брой
автомобили на глава от населението, който води до чисто пространствени конфликти
най-видими в сферата на паркирането. Натискът за паркоместа от своя страна
принуждава част от собствениците на автомобили без частни паркоместа и гаражи да
търсят алтернативи като паркиране по пешеходни и зелени площи, което от своя

1. до 5г.

2. 5г.-10г.

3. 10г.-15г.

4. 15г.-20г.

5. над 20г.

* Стойностите на графиките показват увеличението на броя автомобили от всяка
категория спрямо 01.01.2016, т.е. кумулативното изражение на разликата между
регистрираните и дерегистрираните. Отрицателният наклон означава по-голям брой
дерегистрирани през съответната година, а отрицателните абсолютни стойности
означават, че броя регистрирани автомобили от съответната категория е намалял
спрямо 01.01.2016
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Възрастово разпределение на целия автопарк в СО

лист 511 от 1286

Възрастово разпределение на тов. автомобили в СО
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За паркиране на лични и служебни леки автомобили се използват основно уличните
платна. Често за паркиране се използват частни, все още незастроени имоти, като
това е най-разпространено в ЦГЧ. Поради невъзможността за упражняване на ефективен
контрол често се наблюдава паркиране в зелени площи и по тротоари, като това е найразпространено в жилищните квартали извън зоната за платено паркиране. Етажните
обществени паркинги в града са относително малко, като частната инициатива е
ограничена само до обществени търговски центрове за обслужване на клиентите им.
Ниската цена на уличното паркиране не създава достатъчно стимули за подобни
инвестиции от частния сектор. Етажни паркинги се изграждат с общински средства
като буферни паркинги към разширяващата се система на Метрополитен.
Съществуващите паркинги в жилищните комплекси, оразмерени съгласно нормативите
от периода 1960-1980 г. за 1 автомобил на едно домакинство (250 места на 1000 жители),
не успяват да поемат наплива от паркиращи автомобили при степен на моторизация над
600 автомобила на 1000 жители. Необходими са мерки, както в посока въвеждане на
платено паркиране на територията на целия град, така и в посока осигуряване на
допълнителен капацитет в зоните, където в краткосрочен план търсенето ще
продължи значително да надвишава предлагането. Последното се отнася основно за
жилищните квартали и комплекси, където правилото за поне един автомобил на
домакинство няма изгледи да се промени без драстична промяна в националната
транспортна политика.

лист 512 от 1286

отделните подзони, така че да се постигне баланс от поне 10-15% свободни
паркоместа през всеки един часови диапазон през работното време на зоните.

Сериозен проблем, свързан с паркирането, съществува в районите около медицински
заведения, културни, административни обекти, паркове и други обекти, представляващи
точкови натоварвания, свързани с масов достъп, около които не са изградени паркинги за
посетители.
В ЦГЧ търсенето на паркоместа е много високо като в определени зони надхвърля
значително предлагането. До голяма степен търсенето се обуславя от
съсредоточаването на офис площи и множество държавни и общински административни
сгради. Платеното паркиране в ЦГЧ е разделено на 2 зони – синя и зелена. Синята зона
обхваща 5 подзони с обща площ 1,87 км2 и 5134 регламентирани паркоместа 93. Зелената
зона обхваща 29 подзони с обща площ 10,78 км2 и 26008 регламентирани паркоместа.
Заетостта на паркоместата в синя зона е около 94%, в зелена зона - 82%, като почти
пълна заетост се отчита в интервала между 11:00 и 17:00 часа. С оглед на целодневната
натовареност и заетост на местата за паркиране в платените зони, следва да се
направят постъпки за въвеждане на механизъм за регулиране на цената за паркиране в

Немалка част от местата в най-централните подзони са режим на специално ползване –
служебен абонамент, инвалидно или дипломатическо място. Средният дял на служебните
места за подзоните в синя зона е 20%, като най-екстремен е случаят в подзона 5, която
е заета с 45% служебни паркоместа, а едва 49% са предназначени за свободно ползване.
Този голям дял на служебните паркоместа ограничава значително капацитета на зоните,

93
Броят на паркоместата при успоредно улично паркиране е изчислен на база на нормативната дължина на едно паркомясто, но
реалният паркинг капацитет обикновено е по-висок.
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превръщайки ги ефективно в паркинг за служители и обезсмисля идеята на
кратковременното паркиране в центъра. Намаленият капацитет ограничава достъпа на
гражданите и посетителите на града, зависещи от личен автомобил, до големите
административни центрове в столицата и генерира допълнителен трафик, който има
негативно влияние както върху качеството на въздуха, така и върху условията за
придвижване пеша и с велосипед в центъра.
От друга страна увеличението на моторизацията, включително и на живущите в ЦГЧ,
води до увеличено търсене на места за паркиране. Към 2017 има издадени около 4000
винетни стикера за синя зона при налични общо около 5000 паркоместа. Съществена
част от тези автомобили се ползват като семейни автомобили и не се използват в
работно време, т.е. заемат паркомясто. Като се вземе предвид и големият дял служебни
паркоместа, то реалният брой „оборотни“ места за посетители остава още по-малък и
обяснява пълната запълняемост на зоните в активните часове на денонощието.
общо

свободни

служебни

инвалидни

диплом.

такси

% служ.

% инв.

% свободни

Подзона 1

765

566

164

33

2

0

21%

4,3%

74%

Подзона 2

1034

920

27

75

3

9

3%

7,3%

89%

Подзона 3

2210

1940

132

112

22

4

6%

5,1%

88%

Подзона 4

1423

1003

338

61

18

3

24%

4,3%

70%

Подзона 5

831

407

370

26

20

8

45%

3,1%

49%

Подзона 6

742

666

34

38

0

4

5%

5,1%

90%

Подзона 7

738

681

27

30

0

0

4%

4,1%

92%

Подзона 8

1385

1235

72

64

0

14

5%

4,6%

89%

Подзона 9

530

481

13

30

0

6

2%

5,7%

91%

Подзона 10

640

574

30

20

0

16

5%

3,1%

90%

Подзона 11

799

731

24

34

6

4

3%

4,3%

91%

Подзона 12

1060

954

49

53

1

3

5%

5,0%

90%

Подзона 13

411

361

29

17

4

0

7%

4,1%

88%

Подзона 14

641

602

11

28

0

0

2%

4,4%

94%

Подзона 15

637

592

5

40

0

0

1%

6,3%

93%

Подзона 16

938

747

123

60

0

7

13%

6,4%

80%

Подзона 17

566

509

30

27

0

0

5%

4,8%

90%

Подзона 18

519

475

8

22

0

14

2%

4,2%

92%

Подзона 19

684

651

7

26

0

0

1%

3,8%

95%

Подзона 20

281

268

2

11

0

0

1%

3,9%

95%

Подзона 21

1530

1436

35

57

2

0

2%

3,7%

94%

Подзона 22

709

678

3

19

9

0

0%

2,7%

96%

лист 513 от 1286

Подзона 23

739

691

13

28

0

7

2%

3,8%

94%

Подзона 24

1401

1332

17

52

0

0

1%

3,7%

95%

Подзона 25

1529

1459

22

39

0

9

1%

2,6%

95%

Подзона 26

1197

1122

31

44

0

0

3%

3,7%

94%

Подзона 27

867

823

7

33

4

0

1%

3,8%

95%

Подзона 28

1103

1037

29

37

0

0

3%

3,4%

94%

Подзона 29

65

61

2

2

0

0

3%

3,1%

94%

Подзона 30

919

858

18

43

0

0

2%

4,7%

93%

Подзона 31

249

231

12

6

0

0

5%

2,4%

93%

Подзона 32

934

909

8

12

0

5

1%

1,3%

97%

Подзона 33

740

690

12

38

0

0

2%

5,1%

93%

Подзона 34

1382

1339

7

29

0

7

1%

2,1%

97%

Подзона 35

1431

1366

19

46

0

0

1%

3,2%

95%

В зоните все още няма създадени условия за краткосрочно паркиране на обслужващи
автомобили, в т. ч. куриерски фирми и доставчици, за товаро-разтоварни дейности,
което създава затруднения на движението и допълнителен трафик от тези автомобили
при търсене на места за спиране.
По данни от ЦГМ в границите на синята зона работят около 30 частни и общински,
обществено достъпни паркинга, които предлагат 1000 паркоместа, а в зелена зона около
70 паркинга, предлагащи 3000 паркоместа. Режимите на ползване на тези паркинги
варират, като някои работят изцяло на абонаментен принцип с автоматизиран достъп.
Трябва да се отбележи, че значителна част от частните паркинги са наземни и
организирани върху имоти, предвидени за застрояване. Поетапното реализиране на това
застрояване от една страна ще привлече допълнително движение от и към тези сгради и
ще редуцира броя обществено достъпни паркоместа.
ЦГМ управлява 14 паркинга с общ капацитет 4 036 места, от които 4 общински буферни
паркинги при станциите на метрото с 2606 паркоместа.
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3. Масов градски обществен пътнически транспорт
Придвижването с масовия градски обществен пътнически транспорт в град София е
един от най-важните елементи от градската култура. За да бъде качествена една
такава система е необходимо съответствие между транспортно–комуникационната
мрежа, маршрутната система, разположението и разстоянието между на спирките,
средната скорост на движение, видът, капацитетът и екологичните показатели на
подвижния състав, поддръжката и обслужването му.

лист 514 от 1286

Увеличаването на дела на пътуващите с метро не успява да компенсира спада при
останалите видове градски транспорт, въпреки инвестициите в масовото обновяване
на превозните средства от наземния транспорт.

Разпределение на пътуванията по вид градски транспорт в
%
70.0
60.0
50.0

Устойчивата транспортната система изисква спазването на основни акценти на
европейския съюз а именно - опазване на градската среда, безопасност, икономическа
ефективност и енергийна ефективност. Успешното развитие на градската мобилност
минава през насърчаване на комбинирано използване на различни видове обществен
транспорт (трамвай, тролей, автобус, метро и влак) с различни видове индивидуален
транспорт (автомобил, велосипед, тротинетка, ходене пеша).
В последните години се влагат сериозни инвестиции в развитието на метро мрежата. С
изграждането на новите станции пътникопотокът в метросистемата нараства
прогресивно, но общия дял на пътуванията с градски транспорт в модалното
разпределение намалява. Това намаление за периода 2011-2017 г. възлиза на 4,7 процентни
пункта. Общият брой на пътуванията с градски транспорт се увеличава, съгласно
статистиката за продадени превозни документи. Видно е обаче, че това нарастване не
е пропорционално на нарастването на общия брой предприети пътувания вследствие на
повишената мобилност на населението на общината.

Разпределение на пътуванията по вид транспорт в %
70.00
60.00
50.00

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Автобусен
2002

Трамваен
2010

2011

Тролейбусен
2017

Метро

2020

Източник: Анкета на ПУГМ, ГПОД, ЦГМ
Маршрутната мрежа на масовия градски транспорт в София има достатъчна плътност,
но липсата на директна връзка между доста райони заради неизградените звена от ПУМ и
нуждата да се минава през центъра и свързаните с това прекачвания прави градския
транспорт относително непривлекателен спрямо личния автомобил. Средната скорост
на масовия градския транспорт се повишава в отделни отсечки, където се вземат мерки
за сегрегация и приоритизация. Пример за това е споделеното трасе по бул.
„Константин Величков“, където закъсненията от графика са сведени до минимум.
Въпреки това са нужни още усилия, за да може средната скорост на движение да е
конкурентна на придвижването с автомобил. Необходимо е градският транспорт да
получи необходимото обособено пространство и приоритизация в съответните
участъци, където се движи с големи закъснения, част от които са идентифицирани от
ЦГМ.

40.00
30.00

Мерки за подобряването на градския транспорт са заложени в приетия през 2019 г. от

20.00

Столичния общински съвет „План за устойчива градска мобилност“. По-важните сред
тях са:

10.00
0.00
Обществен
транспорт

Автомобил
2000

Източник: Анкета на ПУГМ, ГПОД, ЦГМ

2009

2011

Пеша
2017

Велосипед
2020

Друго

●

Въвеждане на приоритетно придвижване на обществения транспорт чрез
въвеждане на повече бус ленти, както и приоритет на кръстовища.
● Създаване и поддържане на актуален транспортен модел за нуждите на планиране
и управление на градския транспорт.
● Развитие на интермодални центрове и улесняване на прекачването от един вид
транспорт на друг и в рамките на мрежата на обществения транспорт.
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3.1.

лист 515 от 1286

Релсов транспорт

3.1.1. Метро
● Метрото е открито през 1998 г.
● Към 01.09.2020 г. обслужва 4 метролинии.
● Подвижният състав е съставен от общо 72 композиции, от които 20 с горно
захранване (пантограф), всичките на “Метрополитен” ЕАД.
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Съществуващ метро парк на София към септември 2020 г.
Марка

Брой

Година на
производство

Siemens Inspiro SF

20

2017-2019

81-740.2 / 81-741.2

40

2005-2013

81-717.4 / 81-714.4:

12

1989-1990

♿

❄

✅

✅

✅
✅

✅

Дял %

Вместимост
пътници

27,8

1125

55,6

1125

16,6

3.1.2. Трамваен транспорт
● Трамвайният транспорт е открит през 1901 г.
● Към 01.09.2020 г. се обслужва от 14 линии, от които 11 с междурелсие 1009 мм и 3 с
междурелсие 1435 мм.
Характеристики на трамвайната мрежа в София
Към 09.2009 г.
15
12
3
280.62
450
12.7
-

● Дължината на релсовия път – единичен коловоз (км) е: 262,01 км. От които 92,5 км
обособени. (35,2%)

Дължина на релсовия път
Релсов път – единичен коловоз (км)

На територията на Столицата съществуват 2 метро депа – Обеля и Земляне.
Дължината на маршрутите е: 48 км
Средното разстояние между спирките е: 1000 м.
Средната експлоатационна скорост е: 38,84 км/ч.
Метрото е единствения обществен транспорт с все още растящ дял в модалното
разпределение. Към 2017 21,8% от пътуванията се полагат с метро като това е
повишение с 12,1% спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017).

Маршрутна мрежа трамваен транспорт
Брой линии
● От тях с междурелсие 1009 мм
● От тях с междурелсие 1435 мм
Дължината на линиите (км)
● От тях с междурелсие 1009 мм (км)
● От тях с междурелсие 1435 мм (км)
Средно разстояние между спирките (м)
● От тях с междурелсие 1009 мм (м)
● От тях с междурелсие 1435 мм (м)
Средна експлоатационна скорост (км/ч)
● От тях с междурелсие 1009 мм (км/ч)
● От тях с междурелсие 1435 мм (км/ч)
Източник: “Център за градска мобилност” ЕАД

трасетата са обособени. По-голямата част е с тясно междурелсие 1009 мм, а около 28%
е с нормално междурелсие 1435 мм.

Трамвайна мрежа според междурелсието и състоянието

Източник: Център за градска мобилност. ♿ нископодов, ❄климатизиран.
●
●
●
●
●

лист 516 от 1286

Към 09.2020 г.
14
11
3
261,98
203,34
58,64
464
470
440
14
13,64
15,33

Предпоставка за осигуряване на безконфликтност и възможност за по-високи скорости
на трамвайното движение са обособените трасета. В изградената мрежа 32% от

Към 09.2006г.
209

Към 09.2020 г.
160.7

● От тях с междурелсие 1009 мм (км)

169

115,5

● От тях с междурелсие 1435 мм (км)
● От тях с трирелсие 1009 мм/1435 мм (км)

40
5.4

45.2
5.4

Източник: “Център за градска мобилност” ЕАД
1009мм срещу 1435мм
Двете трамвайни междурелсия правят трамвайната система на София уникална. Към
09.2020г. трамвайната мрежа с междурелсие 1009мм е около 71.8%, а тази с междурелсие
1435мм около 28.1%. По бул. Константин Величков, бул. Възкресение и част от бул. Овча
купел има триелсие по което могат да минават трамваи и от двете междурелсия.
Изградените в София нормалнорелсови трасета са сравнително нови и в по-голямата си
част са обособени, което дава възможност за движение с по-висока скорост, като това
е видимо при средната скорост на движение при междурелсие 1435мм - 15,33км и при
междурелсие 1009мм - 13.64км.
При строителството на трамвайни трасета в европейските градове предимно се
изграждат с нормално междурелсие, като има редки изключения. Тези изключения
обикновено се правят при градове с исторически центрове, където се цели запазване на
историческата архитектура или има участъци с доста тесни габарити, където
технически е невъзможно да бъде прокарано нормално междурелсие. При строежа на нов
релсов път между два съседни града или нови квартали е много по-лесно да се направи
избор на междурелсие. Това се дължи на свободното място и възможността да се
проектира каквото бъде прието за целесъобразно. Когато става въпрос за
строителство в гъсто застроени градски части, тогава има много повече ограничения и
този избор е доста по сложен и изисква задълбочени проучвания. Основни недостатъци
от наличието на две междурелсия са несъвместимия подвижен състав и
невъзможността да се осъществят връзки, които биха били много полезни и използвани
от жителите на София. За да има напълно функционална и свързана трамвайна система
трябва да се избере едно междурелсие за територията на цялата община и да се състави
план за унификация.

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 516

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.

Към 2017 9,6% от пътуванията се полагат с трамвай, като това е намаление с 3,5
процентни пункта спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017).
Kъм днешна дата 32,712 км трамвайни трасета са във влошено техническо състояние. В
същото време през последните 10 години са ремонтирани 28,275 км трамвайни трасета.

лист 517 от 1286

Съществуващ трамваен парк на София към септември 2020 г.
Марка

Брой

PESA 122 Na SF
T8M - 700IT Inekon

38
18

Година на
производство
2013-2020
2008-2009

ČKD Tatra Т6А2 SF

17

1999

ČKD Tatra Т6А5
Schindler AG Be 4/6
ČKD Tatra Т6А2
ČKD Tatra Т6B5
T8К - 503
Т8М - 700

40
27
40
37
9
8

1995-1996
1990-1991
1990
1988-1989
1985-1989
1985-1989

Т6М - 700

22

1985-1989

Düwag GT8
ČKD Tatra T4DM

6
13

1960-1969
1980-1982

♿

❄

✅
✅

✅

Дял %

✅

✅

13,81
6,54

Вместимост
пътници
202
250

6,18

129

14,54
9,81
14,54
13,45
3,27
2,9

128
220
129
120
250
250

8

192

2,18
4,72

270
117

Общо: 275
Източник: “Център за градска мобилност“ ЕАД. ♿ нископодов, ❄климатизиран.
● Брой коли на линия в делничен ден: 156
Линии, брой коли и интервали на движение към септември 2020 г.
Линия

● Подвижният състав е съставен от общо 275 трамвая, всичките на “Столичен
Електротранспорт” ЕАД.

Марка

Коли на линия делник
СВ
НВ СлВ Н
2
2
2
1
6
4
6
2

Интервали делник
СВ
НВ
СлВ
Н
32/33 32/33 32/33
61
14/15 22/23 14/15
39/40

ТМ1
ТМ3

PESA 122 Na SF
ČKD Tatra Т6А2 SF

ТМ4

Т6М - 700

9

7

9

3

10/11

13/14

10/11

29/30

ТМ5
ТМ6
ТМ7
ТМ8
ТМ10
ТМ11

T8M 700IT Inekon
Т6М - 700
PESA 122 Na SF
Schindler AG Be 4/6
ČKD Tatra Т6А2
смесено

15
11
17
10
15
14

11
7
13
6
11
11

15
11
18
10
15
14

4
4
4
4
4
5

4/5
10/11
4/5
8/9
6/7
9/10

6
17
6/7
14/15
9/10
11/12

4/5
10/11
4/5
8/9
6/7
9/10

15/16
28/29
18/19
20/21
24
24/25

ТМ12

Schindler AG Be 4/6

8

6

8

4

11/12

15/16

11/12

23/24

ТМ18
ТМ20

PESA 122 Na SF
ČKD Tatra Т6B5

9
16

6
11

9
15

3
4

7
6/7

10/11
9/10

7
6/7

19/20
24/25

ТМ22

ČKD Tatra Т6А5

22

16

21

6

4/5

7/8

4/5

20/21

ТМ23

Düwag GT8

2

2

2

-

27

27

27

-

156

113

155

48

Общо:

Източник: Център за градска мобилност.
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На територията на столицата съществуват 3 действащи трамвайни депа – Красна
поляна, Банишора и Искър.
● Депо Красна поляна - с площ 6,4 ха за трамваи с междурелсие 1009 мм.*
*Има и коловози с междурелсие 1435 мм за временно настаняване на трамваи от Депо
Искър при ремонти.
● Депо Банишора - с площ 6,39 ха за трамваи с междурелсие 1009 мм.
● Депо Искър - с площ 8,66 ха за трамваи с междурелсие 1435 мм.
През 1999 г. трамвайно депо Клокотница спира да действа като депо и се ползва за
паркиране на служебните и ремонтните трамваи. Там се очаква да бъде разположен
бъдещият музей на транспорта в София.

лист 518 от 1286

3.2. Колесен транспорт

Основните проблеми на трамвайния транспорт на София са остарелият подвижен
състав, лошото експлоатационно състояние на значителна част от релсовите пътища
и честият конфликт с автомобилния трафик. Тези фактори съвкупно водят до това, че
трамвайният транспорт е системата с най-ниска средна скорост измежду мрежите на
градския транспорт, въпреки че е с най-висок превозен капацитет след метрополитена.
От изключителна важност за града е трамвайният транспорт да увеличи средната си
скорост, с което би привлякъл и повече пътници. Следва да се осигури предимство на
трамваите в кръстовищата, да се обособят трасета там, където са най-големите
конфликти с автомобилния трафик, и релсовите пътища да бъдат приведени в
експлоатационно състояние, позволяващо достигане на максималните скорости на
превозните средства. Обновяването на трамвайния парк трябва да върви заедно с
обновяването на трамвайните спирки, които на много места липсват или са абсолютно
недостъпни за хора със затруднено придвижване.

3.2.1. Автобусен транспорт
Автобусният транспорт е открит през 1935 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 98 линии
от които 43 градски, 51 крайградски и 4 нощни.

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 518

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.

Характеристики на градската и крайградската автобусна мрежа в София
Маршрутна мрежа автобусен транспорт
Брой линии
● От тях градски
● От тях крайградски
● От тях нощни
Дължината на линиите (км)
- От тях градски (км)
- От тях крайградски (км)
- От тях нощни (км)
Средно разстояние между спириките (м)
● От тях градски (м)
● От тях крайградски (м)
● От тях нощни (м)
Средна експлоатационна скорост (км/ч)
● От тях градски (км/ч)
● От тях крайградски (км/ч)
● От тях нощни (км/ч)
Дължина на автобусната мрежа (км)

Към 09.2009 г.
94
45
49
0
2359,40
1017,40
1342,0
0
625
19,40
1289

Към 09.2020 г.
98
43
51
4
2855,76
1024,77
1680,82
169,24
643
530
736
495
20,48
17,39
23,57
24
1506,8

Подвижният състав е съставен от общо 712 автобуса, от които 621 на “Столичен
Автотранспорт” ЕАД, 62 на ‘МТК Гроуп” ООД, 15 на “Столичен Електротранспорт” ЕАД и
14 на “Еридантранс” ООД.

Higer KLQ6125GEV3

15

Година на
производство
2019

MAN Lion's City CNG

60

2019

Yutong ZK6126HGA CNG

22

2018

BMC Procity CNG

122

2017-2018

Yutong E12LF

20

2018

Yutong ZK6126HGA

110

2016

5

2015

MAN Lion's City CNG

126

2014

Mercedes O560 Intouro М

10

2010-2011

Tezeller Tezauto LF 280

1

2010

Tedom C12G

5

2008

Mercedes Conecto Lf

35

2008

BMC Belde 220-SLF

49

2005

Mercedes O560 Intouro Е

Брой

Mercedes O345G Conecto

50

2003

7,02

18 м

Mercedes O345S Conecto

30

2002

4,21

12 м

Mercedes O345

3

2000

0,42

12 м

MAN SG262

28

1999

3,93

12 м

Mercedes O530 Citaro

6

1998-2001

0,84

18 м

Mercedes O345G

8

1998

1,12

18 м

Mercedes O405N

5

1997-1999

0,70

12 м

Mercedes O405

2

1993-2000

0,28

12 м

Общо:

712

Източник: Център за градска мобилност. ♿ нископодов, ❄климатизиран.
Брой коли на линия в делничен ден: 554
Линии, брой коли и интервали на движение към септември 2020 г.
Линия Марка

Коли на линия
делник
СВ НВ СлВ Н
7
5
7
3
3
2
2
1

Интервали делник
СВ
13/14
35

НВ
17/18
75

СлВ
13/14
60

Н
26/27
110

1
3

Yutong ZK6126HGA
Yutong ZK6126HGA

4

Yutong ZK6126HGA

4

2

4

2

20

45

25

45

Yutong ZK6126HGA
Yutong ZK6126HGA
Yutong ZK6126HGA
Yutong ZK6126HGA
Yutong E12LF
Yutong ZK6126HGA

6
3
1
4
6
2

4
2
0
2
5
2

6
3
1
4
6
2

2
1
1
2
3
1

15
20
90
33/34
10/11
35

21/22
30
0
66
13/14
40

15
20
90
34/35
11
35

45
60
90
65
20
65

♿

❄

Дял %

Размер

✅

✅

2,11

12 м

5
6
7
8
9
10

8,47

18 м

11

MAN Lion’ City CNG

16

10

15

5

7/8

12/13

8/9

24/25

✅

✅

3,08

12 м

12

BMC Procity CNG

2

1

2

1

35

75

35

75

✅

17,13

12 м

14

Yutong ZK6126HGA

5

3

5

2

26/27

46/47

26/27

65

2,81

12 м

18

BMC Procity CNG

1

1

1

0

60

60

60

0

✅

15,45

12 м

20

BMC Procity CNG

5

3

5

2

20

40

20

55

0,70

12 м

21/22

BMC Procity CNG

4

2

4

2

30

55

30

50

✅

17,70

18 м

23

BMC Belde 220-SLF

4

2

3

2

23/24

46/47

31

45/46

1,40

13 м

24

BMC Procity CNG

2

1

2

0

15

45

15

0

26

9

4

7

3

25

45

20

60

0,14

12 м

✅

0,70

12 м

27

BMC Belde 220-SLF &
MAN SG262
BMC Procity CNG

7

6

7

3

14/15

18/19

14/15

33/34

4,91

12 м

28

BMC Belde 220-SLF

2

2

2

0

95

100

100

0

✅

6,88

12 м

29

BMC Procity CNG

2

1

2

1

47

94

48

90

30

BMC Procity CNG

3

2

3

2

26

39

26

38/39

Съществуващ автобусен парк на София към септември 2020 г.
Марка

лист 519 от 1286

✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

✅

✅
✅
✅
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31

BMC Procity CNG

4

3

4

2

15

20/21

15/16

30

98

Mercedes Conecto Lf

7

5

6

3

17/18

21/22

17/18

38

42

Mercedes Conecto Lf

5

4

5

2

16/17

20

16

38

100

BMC Belde 220-SLF

5

3

5

2

16

26/27

16

38

44

Mercedes O345 Conecto

2

2

2

1

75

75

75

75

101

BMC Belde 220-SLF

1

1

1

0

40

49

49

0

44Б

Mercedes O345 Conecto

1

0

1

0

70

0

70

0

102

MAN Lion’s City CNG

16

11

16

5

8/9

12/13

8/9

25/26

45

Mercedes O345 Conecto

3

2

3

2

19/20

29/30

19/20

25

107

Mercedes O345 Conecto

4

3

4

2

17/18

23/24

17/18

35

47

Mercedes O345 Conecto

2

2

2

1

54

54

54

100

108

Mercedes Conecto Lf

6

5

6

3

16/17

20/21

17

29

48

Mercedes O345 Conecto

2

2

2

1

54

54

54

100

111

28

19

26

7

6/7

9/10

6/7

23/24

49

Mercedes O345 Conecto

2

2

2

1

54

54

54

100

54

Mercedes O345 Conecto G

3

2

3

2

21

32/33

22/23

30

113

MAN Lion’s City CNG &
BMC Procity CNG
BMC Procity CNG

2

2

2

1

22

23

24

40

56

Mercedes Conecto

3

2

3

2

25

36

25

34/35

117

BMC Procity CNG

8

6

8

4

15/16

22/23

15/16

45

58

Mercedes O560 Intouro

2

1

2

0

24

54

28

0

118

BMC Procity CNG

2

2

2

2

55

60

60

65

59

Mercedes O345 Conecto

5

3

5

2

15/16

26/27

15/16

40

119

BMC Procity CNG

3

2

3

2

23

39

24

35

60

Mercedes Conecto Lf

5

4

5

3

17/18

22/23

17/18

25/26

120

MAN Lion’s City CNG

15

10

15

4

6/7

9/10

6/7

21/22

63

Mercedes O560 Intouro

4

4

4

2

20

25

20

35

E123

Higer KLQ6125GEV3

3

3

3

2

25

30

25

35

64

Yutong ZK6126HGA

8

6

8

4

13/14

18/19

14

26/27

150

BMC Belde 220-SLF

4

3

4

2

20

22/23

20

33/34

65

Mercedes O345 Conecto

3

2

3

2

16

23/24

15/16

23/24

E184

Higer KLQ6125GEV3

5

4

5

2

17/18

22

18/19

40

67

Yutong ZK6126HGA

8

6

8

2

10

13/14

10

39/40

204

MAN Lion’s City CNG

17

13

17

6

7

9/10

7

18/19

69

Yutong ZK6126HGA CNG

6

4

6

2

20

28/29

20

52/53

213

MAN Lion’s City CNG

9

6

9

4

11/12

18

12

24/25

70

Yutong ZK6126HGA CNG

1

1

1

0

160

160

160

0

280

MAN Lion’s City CNG

15

11

14

6

5

7/8

6

13/14

72

BMC Procity CNG

17

14

16

5

7

9

7/8

22

285

MAN SG262

6

5

6

2

20

25

20

50

73

Yutong ZK6126HGA

7

6

7

3

12/13

15

13

27/28

304

Mercedes O345 Conecto G

5

4

5

2

21

27/28

21

50

74

Yutong ZK6126HGA

10

7

10

4

7/8

11/12

7/8

16/17

305

MAN Lion’s City CNG

8

6

8

3

11/12

18

12/13

32/33

75

Yutong ZK6126HGA CNG

1

1

1

1

50

50

50

46

309

Yutong ZK6126HGA

8

5

8

3

11/12

18/19

12

27/28

76

MAN Lion’ City CNG

13

10

13

5

9/10

11/12

9/10

23/24

310

MAN Lion’s City CNG

10

8

10

3

8/9

11/12

8/9

22/23

77

Yutong ZK6126HGA

5

4

5

2

13/14

18

13

30

314

Yutong ZK6126HGA

6

3

5

3

13/14

27

16

24/25

78

MAN SG262

6

5

6

3

15

18/19

15/16

29

384

BMC Procity CNG

2

2

2

1

32/33

32/33

32/33

59

79

MAN SG262

6

5

6

3

15

18/19

15/16

29

404

8

7

8

4

13/14

15/16

13/14

26

81

BMC Procity CNG

4

3

4

3

20

27

20/21

28

413

Yutong ZK6126HGA & BMC
Procity CNG
MAN Lion’s City CNG

10

8

10

4

13

17

13/14

30

82

Yutong ZK6126HGA

7

5

7

2

13/14

18

13/14

40

604

Yutong ZK6126HGA CNG

13

9

13

5

8/9

12/13

9/10

21

83

MAN Lion’s City CNG

19

14

19

6

8

11/12

8/9

22/23

Е84

Higer KLQ6125GEV3

5

4

5

2

17/18

22

18/19

40

85

MAN Lion’ City CNG

5

4

5

2

20

25

20

50

86

BMC Procity CNG

8

6

8

4

10/11

14/15

11

20

88

Mercedes O345 Conecto G

14

10

14

5

9/10

11/12

9/10

23/24

90

BMC Procity CNG

5

4

5

2

22/23

30

24

55

93

Mercedes O345 Conecto

1

1

1

0

65

65

65

0

94

MAN Lion’s City CNG

15

12

15

5

6

7/8

6/7

14/15

На територията на столицата съществуват 3 автобусни гаража – Земляне, Малашевци
и Дружба.
Дължината на маршрутите двупосочно: 2855,76 км.
● Градски: 1024,77 км.
● Крайградски: 1680,82 км.
● Нощни: 169,24 км.
Дължината на автобусната мрежа: 1506,8 км.
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лист 521 от 1286

Средното разстояние между спирките: 643 м.
● Градски: 530 м.
● Крайградски: 736 м.
● Нощни: 495 м.
Средната експлоатационна скорост: 20,48 км/ч.
● Градски: 17,39 км/ч
● Крайградски: 23,57 км/ч
● Нощни: 24 км/ч.

Общият брой автобуси се е запазил, но вече екологичните, климатизирани и нископодови
автобуси са над 60% от целия автопарк. При покупката на нови автобуси обаче се
забелязва тенденция те да са предимно единични автобуси, което води до ограничаване
на превозния капацитет. Това е възможно да доведе до невъзможност за адекватно
обслужване на пътникопотоците в най-натоварените периоди. Възможностите за
развитие на автобусния транспорт са свързани с обособяването на повече бус ленти в
участъците с концентрация на закъснения и продължаване на политиката на обновяване
на подвижния състав като се съобразява с необходимия превозен капацитет.

Автобусният транспорт е с най-сериозно намаляващия дял в модалното разпределение.
Към 2017 44,4% от пътуванията се полагат с автобус като това е намаление с 5,6%
спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017).

3.2.2. Тролейбусен транспорт
Тролейбусният транспорт е открит през 1941 г. Към 01.09.2020 г. се обслужва от 9
линии.

Основните проблеми на автобусния транспорт в София са ниската скорост на движение,
породена от интензивния трафик в града, и необходимостта от повече обособени
участъци за движение. През годините инвестициите в екологичен автобусен транспорт
са големи и това може да бъде видяно в следващата графика, която показва развитието
на автобусния парк на общинския оператор Столичен Автотранспорт в последните 10
години. Важно е да се отбележи, че чрез обновяването на автобусния парк през
последните години средната възраст е спаднала от 19.6 години на 6.5 години, като
процентът нископодови автобуси е нараснал от 18.6% на 80%.

Характеристики на тролейбусната мрежа в София

Автобусен парк на Столичен Автотранспорт
700

615

600

637
585

559

559

559

597

590

590

Маршрутна мрежа тролейбусен транспорт
Брой линии

Към 09.2009 г.
9

Към 09.2020 г.
9

194.48

210,9

Средно разстояние между спирките (м)

470

447

Средна експлоатационна скорост (км/ч)

14.4

15,67

Дължина на тролейбусната мрежа (км)

112

127,3

Дължината на линиите (км)

Източник: Център за градска мобилност ЕАД
Подвижният състав е съставен от общо 118 тролейбуса, всички собственост на
Столичен Електротранспорт.

616

Съществуващ тролейбусен парк на София към септември 2020 г.

523

500

Марка

400

Škoda 27Tr Solaris
Škoda 26Tr Solaris

50
30

Година на
производство
2014
2010

Gräf & Stift GE152

2

1988

300
200

Брой

♿

❄

Дял %

✅
✅

✅
✅

42,37
25,43

Вместимост
пътници
160
80

1,7

200

Ikarus 280.92

36
1985-1988
30,5
Общо: 118
Източник: Център за градска мобилност. ♿ нископодов, ❄климатизиран.

100

180

0
2010

2011

2012

Автобуси ЕВРО 1-5

2013

2014

Автобуси Евро 6

2015

2016

Електробуси

2017
Общо

2018
Единични

2019

2020

Брой коли на линия в делничен ден: 95

Съчленени

Линии, брой коли и интервали на движение към септември 2020 г.
Линия

Марка

Коли на линия делник
СВ
НВ СлВ Н

Интервали делник
СВ
НВ
СлВ

Н
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ТБ1
ТБ2

Škoda 27Tr Solaris
Škoda 27Tr Solaris

16
16

14
12

16
16

5
5

6/7
6/7

7/8
8/9

6/7
7

20
18/19

ТБ4

Škoda 26Tr Solaris

9

6

9

3

11/12

16/17

11/12

32/33

ТБ5
ТБ6
ТБ7
ТБ8
ТБ9
ТБ11

Škoda 27Tr Solaris
Ikarus 280.92
Ikarus 280.92
Škoda 26Tr Solaris
Škoda 27Tr Solaris
Škoda 26Tr Solaris

6
7
11
6
12
6

5
4
8
6
9
4

6
5
11
6
11
6

2
3
5
2
4
3

8/9
10/11
11/12
16/17
6/7
13/14

10/11
18/19
16/17
16/17
8/9
20/21

8/9
14/15
11/12
16/17
7/8
13/14

24/25
22/23
25
44/45
17/18
25/26

●
●
●
●
●

Дължината на маршрутите е: 210,9 км
Дължината на тролейбусната мрежа е: 127,3 км
Средното разстояние между спирките е: 447 м
Средната експлоатационна скорост е: 15,67 км/ч
Тролейбусният транспорт е с намаляващ дял в модалното разпределение. Към 2017
24,3% от пътуванията се полагат с тролейбус като това е намаление с 2,5
процентни пункта спрямо 2011. (Анкета мобилност ПУГМ, 2017)

Основните проблеми на тролейбусния транспорт в София са ниската скорост на
движение, породена от интензивния трафик в града, недостатъчното обособени
участъци и стрелките, чието експлоатационно състояние е незадоволително.
Последните са съществена причина за увеличеното времепътуване, тъй като изискват
относително бавно преминаване. Предпоставки за привличане на повече пътници са
увеличаването на средната експлоатационна скорост чрез обособяване на независими
трасета (бус ленти) и подмяна на съществуващите стрелки с нови автоматични, които
да позволяват преминаване без съществено намаляване на скоростта. Развитието на
тролейбусния транспорт е свързано с поетапната замяна на съществуващи автобусни
линии с тролейбусни. Това може да се случи без изграждане на нова мрежа, нито на зарядни
станции, както при електробусите, защото съвременните тролейбуси с
високоефективни батерии имат възможност да се зареждат в движение в частта от
маршрута, по която има изградена контактна мрежа. Това означава, че съществуващи
линии могат да бъдат удължени или с изменен маршрут при бъдеща подмяна на подвижния
състав.

3.3. Въжени линии
Първата въжена линия в София е построена през 1956 г. През годините са функционирали
3 броя въжени линии свързващи София с планината Витоша. По година на откриване те са
Пътническа въжена линия „Драгалевци – Голи връх“, Кабинкова въжена линия „Княжево –
Копитото“ и Кабинкова въжена линия „Симеоново – Алеко“

ПВЛ "Драгалевци -

КВЛ "Княжево -

КВЛ "Симеоново -

Голи връх"

Копитото"

Алеко"

двуместен

четириместен

шестместен

седалков

кабинков

кабинков

Постоянно

откачащи се

откачащи се

закачени седалки

кабинки

кабинки
Симеоново - Алеко

вид
закачане
участък
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Драгалевци -

Заслона - Голи

Княжево -

Заслона

връх

Копитото

построен

1956

1968

1962

1983

дължина

1769,90 м

1800 м

1900 м

6270 м

долна височина

925 м. н. в.

1370 м. н. в.

744 м. н. в.

718 м. н. в.

горна височина

1370 м. н. в.

1818 м. н. в.

1348 м. н. в.

1803 м. н. в.

денивелация

441,20 м

448 м

604 м

1085 м

капацитет

300 ч/час

600 ч/час

600 ч/час

1500 ч/час

скорост

1,75 м/сек

1,75 м/сек

3 м/сек

4 м/сек

пътуване

17 мин

15 мин

11 мин

30 мин

брой стълбове

28

18

8

60

състояние

спрян - 2017 г.

спрян - 2017 г.

спрян - 1992 г.

работи

производител

"Интрансмаш"

"Интрансмаш" -

"Братя Гирак"

"Допелмайер"

- София

София

Пътническа въжена линия "Драгалевци – Голи връх"
Лифт Драгалевци е двуседалков лифт с постоянно закачени седалки и е първият
построен и пуснат в движение лифт на територията на България. Първата отсечка е
построена през 1956 г, а втората - през 1968 г. Общата дължина е 3475 м, от която 1775
м първата отсечка и 1700 м втората отсечка. Капацитетът е 300 души на час и се
пътува за 32 мин със скорост на движение 1,75 м/сек. От първата до последната станция
преодоляната денивелация е 893 м. През 2018 г. e спрян без изгледи да тръгне повече.
Достъпът до долната станция с МГОТ се осъществява чрез автобусни линии 66 и 93,
като спирката на линия 93 е непосредствено до долната станция, а спирката на 66 на
около 200 м разстояние.
Кабинкова въжена линия "Княжево - Копитото"
Лифт Княжево е четириместен кабинков двувъжен лифт с обиколно движение и
откачващи се кабинки и е първият кабинков лифт в България. Построен е през 1962 г.
Общата дължина е 1900 м. Капацитетът е 600 души на час и се пътува за 11 мин със
скорост на движение 3 м/сек. От първата до последната станция преодоляната
денивелация е 604 м. През 1992 г. след авария e спрян без изгледи да тръгне повече.
Достъпът до долната станция с МГОТ е много ограничен. Най-близката спирка в кв.
Княжево за автобусни линии 58, 59 и трамвайни линии 5 и 11 е на 1 км разстояние. До
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крайната спирка на копитото се е стигало с автобусна линия 62, която е изминавала
участъка от Автогара Овча купел до Копитото за около 35-40 мин. Линията е закрита
през 2000 г.
Кабинкова въжена линия "Симеоново - Алеко"
Лифт Симеоново е шестместен кабинков едновъжен лифт с обиколно движение и
откачващи се кабинки и е единствената функционираща въжена линия към днешна дата,
осъществяваща достъп до планината Витоша. Построена е през 1983 г. за световните
студентски зимни игри „Универсиада'83”. Общата дължина е 6270 м. Капацитетът е 1500
души на час и се пътува за 30 мин със скорост на движение 4 м/сек. От първата до
последната станция преодоляната денивелация е 1076 м. Достъпът до долната станция
с МГОТ се осъществява чрез автобусни линии 122 и Е123. При построяването на горната
станция автобусите, които са се движили до Алеко, са изместени с 800 м по-надолу
срещу хотел Морени. Сега до там се стига с автобусна линия 66, която изминава
участъка от метростанция Витоша до хотел Морени за 50 мин.

Към момента единствено Симеоновският лифт е в експлоатация, макар и с (чести)
спирания. Поради това достъпът до планината на гражданите и гостите на столицата
се осъществява предимно от 2 крайградски автобусни линии и личен транспорт. Въпреки
административните ограничения, в почивни дни се получава голямо натрупване на лични
автомобили, а нерегламентираното паркиране поради липсата на паркинги затруднява
придвижването на автобусите и води до замърсяване на околната среда. За столицата е
важно да се възстановят въжените линии, за да се предостави на гражданите лесен и
екологичен достъп до планината.
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3.4. Масов извънградски обществен пътнически транспорт 94
3.4.1. Железопътен транспорт
София е най-важният за страната железопътен възел и се намира на коридор „Ориент/
Източно-Средиземноморски". Железопътният транспорт на столицата е в 4
направления – към турската граница през Пловдив чрез Първа главна железопътна линия,
към Варна, през подбалканските котловини към черноморските пристанища и към Гърция,
Македония и Сърбия. Жп линията Нови Искър – Мездра е част от 7-ма главна линия за
Северна България и Румъния с постоянен интензивен трафик. Железопътната
инфраструктурата на възела при град София включва гари, междугария, депа, бази,
индустриални клонове и разтоварища.
● Спирка Искърско шосе от пускането си през 2015 г. отчита сериозно увеличение на
пътникопотока през нея, като увеличението от 2017 г. до 2019 г. е над 167%!
● Общ брой гари и спирки в рамките на Столична община: 28
a. гари: 16
b. спирки: 12
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Връзка с метро
Връзка с метро има на 1 гара и 1 спирка - Централна гара и спирка Искърско шосе. В
момента спирка Горна баня предстои да се пусне в експлоатация, с което общо
интермодалните връзки жп-метро ще бъдат три. Спирка Горна баня ще прави връзка
между жп трасето в направление Перник – София и метродиаметър 3.
Нова спирка Обеля се очаква да бъде изградена за връзка с бъдещата метростанция
Модерно предградие.
Връзка с трамваен транспорт
Връзка с трамваен транспорт има на 6 гари и 1 спирка: гара Искър, спирка Искърско шосе,
гара Подуяне, Централна гара, гара Захарна фабрика, гара София Север, гара Илиянци.
Връзка с автобусен транспорт
Връзка с автобусен транспорт има до голяма част от жп гарите и спирките. Гарите
Владая, Илиянци и Кремиковци нямат връзка с обществен транспорт. Спирки Връбница и
Надежда са доста отдалечени от най-близките спирки, като двете са предвидени за
бъдещо обновяване.

По данни на Отдел КСППД, Дирекция "Финанси" в БДЖ най-натоварените гари и спирки са:
гара / спирка

2016

2019

прист.

замин.

общо

прист.

замин.

общо

гара София

2,441,210

2,022,834

4,464,044

2,388,925

2,081,353

4,470,278

гара Искър

149,943

116,639

266,582

133,145

104,963

238,108

гара Горна баня

136,899

109,468

246,367

115,191

90,292

205,483

гара Зах. Фабрика

138,274

108,324

246,598

89,802

96,566

186,368

гара София Север

47,284

92,555

139,839

37,287

119,478

156,765

гара Подуяне

44,001

120,367

164,368

45,376

101,771

147,147

сп. Искърско шосе

11,100

38,501

49,601

57,183

75,450

132,633

Интермодалност
Възможността за извършване на прекачванията между различните видове транспорт е
много важна част от транспортната система на града. Възможността за лесно и бързо
прекачване от железопътен към друг вид транспорт обуславя възможностите за
развитие на жп мрежата като градска железница. В София има точки, където
сравнително бързо и удобно става прекачване от един вид транспорт на друг.

94
Под „масов извънградски обществен пътнически транспорт“ тук се има предвид обществен транспорт отвъд
границите на Столична община и не е опериран от ЦГМ. Генерално това са пътувания с дължина над 50 км в посока.
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Железопътният транспорт има огромен потенциал за превоз на пътници при условие, че
се направи привлекателен, функционален и с добри връзки с градския транспорт. Гарите
също са от ключово значение, но с изключение на Централна гара те не се използват
оптимално заради липсата на интеграция с масовия градски транспорт и довеждащи
велосипедни трасета, както и лошото състояние на пешеходната инфраструктура
около тях. Този потенциал се очаква да се увеличи, когато Националната компания за
железопътна инфраструктура (НКЖИ) реализира проектите за развитие на жп възел
София, както и модернизациите на участъците от линии №1, №2, №3, №5, №6, попадащи
във функционалния ареал на София. Тези инвестиции ще доведат до чувствително
увеличаване на скоростта и капацитета на превозите, което би привлякло повече
пътници. Важно условие обаче остава добрата интеграция на жп транспорта с
градските транспортни мрежи – МГОТ, велосипедни трасета, споделени превозни
средства и пешеходна инфраструктура. Столична община също така би могла да развие
собствена транспортна услуга, интегрирана с тази на МГОТ, чрез железниците. Повече
информация за този тип проекти е налична в част “Транспортни проекти с регионално и
национално значение”.
3.4.2. Автобусен транспорт
На територията на София функционират 5 автогари, обслужващи междуградски и
крайградски пътнически превози.

Железопътен възел София е най-големият железопътен транспортен център в
страната и включва гари, междугария, депа, бази, индустриални клонове и разтоварища.
Данните показват, че използването на жп транспорт за вътрешноградски или
околоградски пътувания в София е незначително. Основната линия, която се радва на поголям интерес, е тази до Перник, макар и да е с ограничен превозен капацитет. Липсата
на съвместна тарифна политика, стимулираща интермодално пътуване, и неудобните и
непривлекателни железопътни гари и спирки отблъскват потенциалните пътници и те
избират друг начин на придвижване.

● Централна автогара: Обслужва всички направления.
● Автогара Сердика: Обслужва основно международни превози, както и някои
вътрешни направления, между които Перник, Благоевград и Кулата
● Автогара Подуяне: входящите и изходящи курсове по бул. “Ботевградско шосе”.
Автобусите, тръгващи от там, са с направление юг (Елин Пелин, Ботевград,
Правец, Тетевен, Горна Малина, Етрополе, Копривщица, Ихтиман, Долно Камарци).
● Автогара Юг: Обслужва Самоков, Сливница и Божурище
● Автогара Запад: входящите и изходящи курсове по бул. “Цар Борис III”. Автобусите,
тръгващи от там, са с направление югозапад (Перник, Кюстендил, Благоевград,
Дупница, Сандански, Петрич, Банско, Разлог, Гоце Делчев)
● От автоспирките при метростанции Сливница и Обеля има автобусно обслужване
към Перник, Костинброд и Петърч.
● От автостанция Север има автобусно обслужване към Сливница и Своге.
Местоположението на автогарите и регулиране на маршрутите в рамките на града
влияят върху трафика, чистотата на въздуха и шума. Предвиденото в ОУП на гр. София
изместване и отпадане на автогари е с оглед най-доброто им функциониране и избягване
на излишно натоварване на мрежата.
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3.4.3. Въздушен транспорт
Въздушният транспорт в София се обслужва от най-голямото летище в страната с
редовни и сезонни пътнически полети до 70 дестинации в Европа и Близкия изток от над
30 авиокомпании.
От центъра на града до Летище София се стига за около 18 мин. с обществен транспорт.
Най-бързата връзка е с Линия 4 на Столичното метро, която свързва центъра на града с
Летище София и осигурява пряка транспортна връзка на летището до големите
жилищни комплекси в непосредствена близост - „Дружба“ и „Младост“, както и до поотдалечените такива в западна посока – ж.к. „Западен парк“ и „Люлин“. До летище София
се движат и три автобусни линии - 84, 184 и 384.
Връзката с жп транспорт се осъществява на метростанции Искърско шосе и Централна
гара. До централна гара се стига с прекачване от линия 4 на линия 2 на метростанция
„Сердика", за по-малко от половин час се достига от летището до Централна автогара София и Централна жп гара. Връзка с железопътния транспорт е възможна и чрез
отстоящата на две метроспирки от Летище София метростанция „Искърско шосе“. На
едноименната жп спирка се прави връзка с влаковете по направленията София – Пловдив
и София - Карлово
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Брой пътници
Месец

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Януари

265127

281772

291169

328056

468968

499688

527470

558601

Февруари

237741

251772

270662

313751

456212

473242

497999

541636

Март

273945

292797

304995

339075

515857

556088

572349

269419

Април

277207

305944

325790

367696

564076

606933

598140

34403

Май

316979

349221

352336

410198

559542

619086

635195

78208

Юни

308498

349705

368440

415559

570536

626156

631808

143336

Юли

332520

363158

393312

458343

612606

656618

663738

249831

Август

338482

378782

418846

462879

615544

660454

674443

289437

Септември

326824

359525

400115

504017

603348

647776

622615

259084

Октомври

297775

320117

357978

477322

573722

610195

595352

236053

Ноември

251792

263524

289874

431470

460377

485420

522025

125061

Декември

277436

291804

315466

472021

489258

520384

565962

152777

Общо:

3504326

3808121

4088983

4980387

6490046

6962040

7107096

2937846

Източник: Летище София.

Самолетодвижения
Летище София обслужва все повече пътници, като броят им нарасва от 3 504 326 човека
през 2013 до 7 107 096 през 2019. Най-сериозният скок с над 30% от 2016 и 2017 идва с
навлизането на нискотарифните авиокомпании. След януари 2020 се наблюдава осезаемо
намаление в броя на пътници и самолетодвижения в следствие на извънредното
положение, но не се очаква този тренд да се запази в дългосрочен план.

Месец

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Януари

3157

3208

3341

3629

4529

4493

4658

4858

Февруари

2830

2977

3052

3416

4184

4122

4254

4589

Март

3191

3243

3441

3711

4663

4781

4915

3389

Април

3364

3448

3654

4082

4761

5274

5001

1083

Май

3562

3816

3824

4448

5043

5637

5450

1486

Юни

3552

3814

3905

4509

5103

5404

5482

2384

70000

Юли

3740

3740

4173

4748

5222

5647

5768

3455

60000

Август

3660

3892

4233

4636

5260

5580

5730

3483

50000

Септемвр
и

3618

3760

4144

4980

5318

5497

5532

3324

20000

Октомври

3643
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Източник: Летище София.
От 2020 г. летището е отдадено на концесия, като основен акцент в стратегията за
развитие са 4-те фази на неговото развитие в следващите години. Всяка една от тях

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 526

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.

включва прогнозното увеличаване на пътниците, както и поетапното надграждане на
съществуващия терминал 2 и по-нататъшното изграждане на изцяло нов терминал 3,
който да може да обслужва очаквания увеличен брой пътници.

3.5. Споделен транспорт
3.5.1. Таксиметров транспорт
Към октомври 2020 г. таксиметровият транспорт в София разполага с 6285 броя
лицензирани таксита, като това е приблизително колкото стойността от 2014 г.
когато бройката е била 6399. Големите таксиметрови компании с над 100 лицензирани
таксита в автопарка си са общо 11. Информацията относно броят превозени пътници с
таксита е твърде ограничена, но на база проучвания на мобилността таксиметровия
транспорт обслужва под 1% от пътуванията в сутрешните пикови часове. Общо
таксиметровите стоянки в града са 64 броя. 19 от тях са разположени в ЦГЧ, като
преобладаващо са разположени в южната част.

Брой таксита на 1000 жители
9.00
8.00
7.00
6.00
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кв. Хаджи Димитър и кв. Надежда. Компанията е заявила намерение да увеличи автопарка
на 800-1100 автомобила през 2021.
От 2019 е налична и услугата „споделен мотопед“, като на пазара има една компания
(shareascoot), която предлага общо 60 мотопеда – 30 бензинови и 30 електрически.
Условията на наем са сходни като при превозните средства - могат да се наемат както
почасово, така и целодневно. Зоните за наемане и отдаване също до голяма степен се
припокриват с тези за споделени автомобили, като основно са покрити ЦГЧ и южните
жилищни квартали.
3.5.3. Споделени велосипеди и ИЕПС 95
През 2018 за пръв път в София навлязоха услуги за споделени електрически тротинетки.
Столична община успя относително бързо да регламентира места за тяхното наемане и
паркиране, основно чрез отделяне на паркоместа от синя и зелена зона. В момента има
около 150 реализирани стоянки, които са подходящи за всякакъв тип двуколесни ППС. Към
момента на пазара на този вид услуги има четири частни компании – три предлагащи ел.
тротинетки и една предлагаща обикновени велосипеди за краткосрочен наем. Всяка от
трите компании Brum, Hobo и Lime разполагат с около 200-250 ел. тротинетки за наем,
локализирани основно в ЦГЧ и част от кварталите по южната ѝ периферия. Nula Bike
предлага споделени велосипеди, като компанията стартира в началото на 2020 г. с 15
реновирани велосипеда втора ръка.

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.5.2. Споделени автомобили и мотопеди
Услугата „споделен автомобил“ е относително нова за София, като за пръв път
стартира в края на 2017. Към момента на пазара има една българска компания (Spark),
предлагаща единствено електрически автомобили. На разположение са около 350
автомобила, които могат да се наемат чрез мобилно приложение както почасово, така и
за цял ден. Зоните за отдаване засега покриват ЦГЧ и основно южните жилищни квартали
на града, като на север наемането и отдаването са възможни единствено в малки зони в

95

Данните от операторите на електрически тротинетки сочат, че услугата има над 40
000 потребители в София. При една от компаниите средното разстояние за пътуване е
малко повече от 1 км, а средната продължителност е между 6 и 8 минути. Това са поскоро пешеходни разстояния, които при други условия вероятно биха били покрити пеша,
особено имайки предвид концентрацията на услугата в ЦГЧ. Друга компания, която
разчита на абонаментно ползване, регистрира значително по-дълги пътувания от около
13 минути, което е по-близо до типичните велосипедни пътувания.

4. Товарен транспорт
4.1. Товарни превози
Товарните превози на територията на СО се осъществяват с трите основни вида
транспорт – автомобилен, железопътен и въздушен.

Индивидуални електрически превозни средства
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Според данните от НСИ за периода 2014-2019 обемът на обработените товари с
автомобилен транспорт средно е 22 207 хил. т при 1 743 млн. ткм извършена
транспортна работа. В последните две години се забелязва значително намаляване на
обемите, като през 2019 обемите са двойно по-малки, отколкото през 2017. Няма данни за
транзитните товарни превози, но се допуска, че преобладаващата част от транзитния
поток обхожда София по ССТ и СОП.
Натовaрени
хил. т
мил.ткм

Разтоварени
хил. т
мил.ткм

2014

12 040

768

12 469

776

2015

14 876

977

13 624

917

2016

11 667

896

10 546

897

2017

13 769

1 124

13 741

1 332

2018

9 513

838

8 262

824

2019

6 368

553

6 372

557

Таблица 2 Обслужени от автомобилен транспорт товари на територията на СО
Железопътният транспорт обслужва значително по-малък обем товари спрямо
автомобилния. Средният обем обслужени товари за периода 2016-2019 е едва 452 хил. т.
По данни от НКЖИ за 2016 извършената транспортна работа се равнява на малко под 180
млн. ткм. Най-интензивно използваните участъци за товарни превози са Илиянци Столник и София – Казичене.
Внос
хил. т

Износ
хил. т

Общо
хил. т

2016

201

167

369

2017

191

346

537

2018

165

327

492

2019

107

301

409

Таблица 3 Обслужени от железница товари на територията на СО
Летище София обслужва все повече товари, като обемът им нараства от 17 хил. т през
2014 до 24 хил. т през 2019. След януари 2020 се наблюдава осезаемо намаление в обема
товари в следствие на извънредното положение, но не се очаква този тренд да се запази
в дългосрочен план.
Като глобална тенденция следва да се отбележат високият ръст и масовата
ориентация към транспортирането и консолидирането на товарите под формата на
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контейнери. В София край гара Яна през 2011 г. е открит мултифункционален
интермодален терминал с голям капацитет на складиране и с функции на вътрешно
контейнерно-железопътно пристанище и комодален буферен център за претоварване
от шосе на железница, който обаче не осъществява редовна дейност. Съществува идея
за изграждане на концесия на интермодален терминал в икономическа зона „Божурище“. В
процес на реализация (фаза на проектиране, с осигурено финансиране на
строителството) е частна инициатива за изграждане на интермодален терминал Волуяк
(в непосредствена близост до гара Волуяк). Няколко по-големи спедиторски фирми
разполагат с жп коловози в техните бази. Въпреки това, в сравнение с дела на шосейния
транспорт, използването на железопътния транспорт за превоз на стоки остава
ограничено.
Към момента на територията на Столична община няма действащ интермодален
терминал с функция на транспортно-логистичен център от регионален/ национален
мащаб. Предвид факторите на градската среда, определящи локацията на подобно
съоръжение, и тежкотоварния трафик, който се очаква то да генерира, найподходящата локация за него следва да се търси извън рамките на Околовръстния път,
но в достатъчна близост до големия град и до основните магистрални и железопътни
направления в посока вътрешността на страната.

4.2. Логистични центрове
Част от по-централно разположените производствено-складови зони в град София
престанаха да функционират като такива, като на тяхно място се появиха нови
жилищни (НПЗ „Червена звезда”-Дианабад) и бизнес зони (НПЗ „Изток-Къро”). В процес на
преструктуриране и изграждане на нови многофункционални зони са НПЗ „Хладилника
Витоша”, НПЗ „Средец” и др. Престана да функционира МК „Кремиковци”, макар бъдещето
на неговата територия да е все още неясно. Новите складово-производствени и
логистични функции се разполагат извън компактния град:
● в югоизточна посока около Казичене – Кривина и в по-далечно направление Елин
Пелин – Равно поле;
● в северозападна посока около Волуяк – Божурище и в по-далечно направление
Костинброд – Сливница.
Основен логистичен хъб в рамките на гр. София се развива в НПЗ „Искър Север” и НПЗ
„Слатина Север” в близост до Летище София. Освен тези по-големи средоточия, на
територията на град София все още функционират много дисперсно разположени
складови бази, борси за строителни материали, зеленчукови борси, цветна борса и др.,
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които трябва да намерят своето оптимално място за развитие в периферията на града
с оглед товарния трафик, който генерират.
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задълбочено разглеждани, а логистичните изисквания на частните компании не са
обхванати в достатъчна степен.
Проблемите и предизвикателствата, произтичащи от логистичните операции на
територията на града, включват: влошаване на условията на трафика, конфликти с
други превозни средства и пешеходци, комплексността на градските товарни превози и
на моделите на товарен транспорт, затруднено сътрудничество поради
противоположни в някои случаи интереси, нисък контрол при съблюдаване на спазване на
законодателството, недостатъчно оптимално използване на превозните средства.
Необходима е подходяща транспортна инфраструктура и регламентиране на места за
спиране за извършване на товаро-разтоварните дейности. Това е и причината за
честото нарушаване на движението на използващите уличната мрежа при извършване
на доставките. Липсата на пространства за товаро-разтоварни дейности влошава
ефективността, удължава времето за доставки и пропътуваното разстояние и води до
генериране на допълнителни количества вредни емисии. Неправилното паркиране или
направо спирането на движението, когато място за паркиране не е налично, водят до
задръствания и увеличаване на времето за пътуване на останалите участници в
движението.
Един от основните проблеми, които самите логистични компании посочват, е
невъзможността за скоростно придвижване между различните части на София, дължаща
се на недоизградената улична мрежа и липса на високоскоростни пътни артерии. За
логистичните компании в близост до летище София проектите от ключово значение са
изграждането на източната тангента и връзка от НПЗ Искър-Север до Околовръстния
път при Казичене, връзка с бул. „Цариградско шосе“, връзки до “Люлин”, “Бояна” и
“Манастирски ливади”.

Карта на логистичните центрове в СО (източник: ПУГМ)

От страна на логистичните фирми е констатирана липсата на жп връзки с конкретните
ползватели, т.е. в повечето случаи не са изградени последните отсечки от няколко
километра завършваща жп инфраструктура, която да позволява на железницата да влезе
директно в складовите бази. Освен това към настоящия момент бизнесът не използва
жп транспорта и заради ниската скорост, незадоволителното ниво на услугите на
превозвачите и несигурността, свързана с възникването на прекъсвания в движението и
инциденти и неспазването на договорения график за превозната услуга.

4.3. Градска логистика
Към настоящия момент Столична община не разполага с цялостна стратегия за градска
логистика. В рамките на градското транспортно планиране товарните превози не са
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5. Управление на транспортните системи и
безопасност
5.1.

Система за интелигентно управление на трафика

Системата за управление на трафика е изградена в периода 2015-2017 г., като поетапно
през този период бива подменено активното оборудване за светлинно регулиране на 200
кръстовища. Новоинсталираното оборудване позволява работата на всяко отделно
кръстовище в режим на „адаптивно управление“ – управление, при което
продължителността на зеления и червения сигнал за всяко едно направление, зависят и
биват променяни в реално време (автоматично от контролера на СУ), на базата на данни
в реално време, относно транспортните потоци и съответните натоварвания на
различните направления.
В рамките на проекта за изграждане на „Система за управление на трафика“, е
модернизиран и „Център за управление на трафика“, като е закупен и инсталиран
софтуер за централно управление, който надгражда функционалностите на всяко едно
кръстовище. По този начин се създава възможност както за дистанционна диагностика
и следене на работата на всяка една светофарна уредба, така и за дистанционното
управление на всяка една СУ и/или група от тях. Системата дава възможност за
извършване на анализи на транспортните потоци и тяхната промяна в зависимост от
часовия диапазон на денонощието, празнични дни, почивни дни и т.н.
Към системата има изградено и видеонаблюдение на всяко едно от по-горе описаните
кръстовища, което дава възможност за постоянно наблюдение на транспортните
потоци, следене за инциденти, кризисни ситуации, нарушители и т.н.
Видеонаблюдението е изпълнено посредством 1 или 2 камери на всяко кръстовище, които
имат възможност за въртене на 3600.
Архитектурата на системата е от отворен тип, използвайки отворен и безплатен
протокол за комуникация, като по този начин се гарантира възможността за бъдещо
надграждане с допълнителни модули, свързани с контрола по спазване на правилата за
движение по пътищата, управление на „Знаци с променливо съдържание“, управление и
подаване на информация в реално време за пътната обстановка, метрологичната
обстановка, пътни инциденти и засичането им автоматично, чрез видео обработка на
наличните видео сигнали.
Предвижда се надграждане на системата за управление на трафика със следните модули:
96
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● Модул за управление на „Знаци с променливо съдържание“ – необходимо е
изграждането на информационни терминали чрез използването на “VMS” 96 на
основните пътни артерии в града, което ще подобри както управлението и
насочването на транспортните потоци, така и безопасността на движение в
града.
● Модул за получаване, обработка и управление на данни за метрологичната
обстановка – модул, който ще даде възможност както за навременното
информиране на водачите за проблемни пътни участъци, пътни инциденти и други
форсмажорни обстоятелства, така и за автоматични промени в работата на
системата за управление на трафика на базата на получавани данни за
метрологичната обстановка;
● Модул за автоматично засичане на пътни инциденти – модул, който ще даде
възможност за подобряване на пътната безопасност, намаляване на времето за
реакция при пътно транспортни инциденти, както и за автоматична промяна в
работата на системата при засичането на пътни инциденти.
Допълнително оборудване по цялата дължина на основните булеварди с цел следене на
параметрите на трафика по цялата дължина на булевардите, а не само в района на
кръстовищата, регулирани със светофарни уредби ще позволи промяна в работата на
светофарните уредби в района на основните булеварди на базата на данни в реално време
за интензивността, скоростта и т.н. на транспортните потоци по цялото
протежение на булеварда. Изисква инсталацията на индуктивни рамки по цялата дължина
на булевардите и присъединяването им към системата.
Важно е данните, събирани от автоматичните преброители – индукционни рамки и
камери – да бъде обобщавана по периоди и съхранявана. Това ще даде възможност да се
проследяват промените в интензивността и разпределението на автомобилните
потоци за по-големи периоди от време. Тези данни ще послужат и за изграждане и
поддръжка на мултимодален транспортен макромодел на общината, който ще намери
множество приложения – планиране на бъдещото развитие на цели зони от града и
обслужващата ги инфраструктура, оптимизиране на съществуващата
инфраструктура, индиректно изчисление на броя пътувания, пропътуваните километри
и количеството емисии от транспорта и др.

5.2. Пътна безопасност
След осигуряването на по-висока степен на мобилност на населението, безопасността
на придвижване постепенно се превръща в основен приоритет на обществото.

VMS - Variable message sign (табели с променливи съобщения)
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В допълнение през 2020 е създадено звено занимаващо се с пътната безопасност в града,
което анализира възникналите ПТП на територията на СО (съгласно информация от СДВР
и службите на СО) и прави предложения за обезопасяване.

2013

2014

2015

2016

загинали

2017

2018

2019

ПТП с пострадали

Загинали и ранени при ПТП на територията на СО
1,200

80
70

1,000
800

50
40

600

30

400

пострадали

60

загинали

значително завишен, което сочи, че най-тежките ПТП се учестяват вместо да
намаляват. Тези две противоречащи си тенденции сочат, че са необходими дори повече
усилия от страна на общинската администрация за ограничаване на травматизма по
улиците.

0

0

Трябва да се отбележи, че общият брой ПТП с щети е намалял значително от 15 963 през
2013 на 11 121 през 2019 на територията на СО. Въпреки това броят на загиналите е

ПТП с пострадали

ПТП с пострадали и загинали

ПТП с загинали

Постепенно натам се насочват и усилията на общинската администрация като в
последните години постепенно се обезопасяват най-приоритетните зони и ситуации, а
именно:
● Районите на всички учебни и детски заведения са обезопасени, чрез изграждането
на физически ограничители на скоростта на движение на ППС, както и чрез
физическо ограничаване на паркирането по тротоарите.
● Изградено е допълнително осветление на над 400 пешеходни пътеки, а вече над
30% от всички пешеходни пресичания в града са обезопасени с физически
ограничители на скоростта
● Променени са изискванията към проектите за пешеходните пресичания относно
обособяване на „защитни острови“ в средата на пътното платно
● Променена е работата на светофарните уредби на над 50 кръстовища в града,
като са отделени конфликтните леви завой в отделни фази, ефективно
ограничаващо възможността за грешка или неспазване на правилата за движение
● Разработена е интеграция между системите на за видеонаблюдение на СО и МВР,
позволяваща ефективен контрол по спазването на правилата за движение по
пътищата
● През 2020 за пръв път започнаха да се осигуряват с физически мерки пешеходни
пътеки и кръстовища срещу неправомерно паркиране в зоната на видимостта,
като се очаква тази практика да разшири приложението си
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Особено притеснителна е тенденцията придвижването да става все по-опасно за
пешеходците, като за периода 2014-2019 те представляват средно 53,8% от загиналите
и 36,5% от ранените при ПТП в СО. През 2017, макар и общият брой загинали по улиците
да е 37 при средно 54,2 за периода, пешеходците в статистиката са 25 при средно 28,8 за
периода, което представлява 67,6% от всички загинали.
Относно придвижванията с лични ППС особено голям е рискът при мотоциклетистите,
които полагат едва 1% от всички пътувания с лични превозни средства, но средно за
периода 2014-2019 са 31% от загиналите. При велосипедистите това съотношение е 6%
от пътуванията с лично ППС към 6% от загиналите, а при водачите на леки автомобили
е 93% от пътуванията към 56% от загиналите.
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За периода 2014-2019 на територията на СО 97% са загинали при ПТП в рамките на
населено място, 98,6% са ранените в рамките на населено място. ГДНП не предоставя
детайлна информация за ПТП спрямо локацията им, което прави невъзможен анализа на
опасните места и ситуации и навременното и адекватното им адресиране. На база на
националната статистика за последните 6 години при 96,3% причина за ПТП със
загинали и ранени са неправилни действия на водачите. Водещите нарушения са
превишената и несъобразена скорост (32,8%), отнемане на друго предимство (16,3%) и
отнемане на предимство на пешеходец (14%). На база на тази информация успокояването
на движението и обезопасяването на кръстовищата следва да са основни приоритети в
урбанизираните територии.
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Необходим е консистентен подход при програмирането на пешеходните и
велосипедните фази на светофарните уредби. Все още се прилагат решения от типа
„зелено по заявка“ за пешеходни пресичания на стандартни четириклонни и триклонни
кръстовища, което е практика, увеличаваща рисковете от ПТП с пешеходци. Бутоните
за заявка следва да се прилагат единствено на кръстовища, където се пресичат
единствено пешеходен с автомобилен поток (например при трамвайните спирки по бул.
“Цар Борис III”) и интензивността на пешеходното движение е ниска. Част от СУ са
програмирани с водещо зелено за велосипедисти и пешеходци, но това не е универсално
решение и води до объркване и неразбиране у участниците в движението, което отново е
фактор, увеличаващ риска от ПТП. Прилагането на универсална концепция за
програмиране на пешеходни и велосипедни светофари (например мин. 1 секунда водеща
зелена светлина) би повишила вниманието на водачите към уязвимите участници в
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движението и би намалило риска при конфликтни ситуации (например десен завой със
зелена фаза за пешеходци).

6. Транспортни проекти с регионално и национално
значение
6.1. Обща характеристика
През територията на Столична община преминават три от паневропейските
транспортни коридори:
● №4, свързващ Германия, Чешката република, Словакия, Унгария, Румъния, България,
Гърция, Турция; този коридор до голяма степен съвпада с Ориент/ ИзточноСредиземноморски коридор от Трансевропейската транспортна мрежа (ТТМ), част
от кохезионната политика на ЕС
● №8, свързващ Албания, Македония и България
● №10, свързващ Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия, Македония, България, Гърция
и достигащ до Черно и Средиземно море.
София е основен възел в сърцето на Балканския полуостров, разпределящ двата лъча на
коридора Ориент/Източно-Средиземноморски (ОИС) от Трансевропейската транспортна
мрежа. Западното разклонение свързва Гърция и средиземноморските ѝ пристанища
Солун, Пирея, Игуменица и Патра. Източното разклонение стига до пристанището в
Бургас и границата с Турция. Според целите, поставени в работния план за ОИС през 2014
на европейско ниво до 2030 година коридорът трябва да е напълно функциониращ за
всички видове транспорт, като са идентифицирани инвестиции за 89 млрд. € 97. Поголямата част от отсечките от коридора, които не отговарят на целите на плана се
намират в южната му част, т.е. на Балканския полуостров. По-голямата част от
инвестициите са насочени към железопътния транспорт, като над 80% от средствата
от Механизма за свързване на Европа са заделени за този вид транспорт.

Планираните коридори от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) на Балканския
полуостров 98

6.2. Национална транспортна стратегия
Националната транспортна стратегия поставя три основни стратегически цели за
развитието на транспортния сектор в страната:

97

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2020-corridor-d_orient_east_metadata_0.pdf

98

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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● Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния
сектор
● Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)
● Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор
Тези стратегически цели са разделени на 9 приоритетни насоки, от които са изведени
общо 32 конкретни цели. На база на конкретните цели са определени мерки и проекти,
насочени към постигането им.
От мерките, заложени в стратегията, са идентифицирани 20, които потенциално могат
да имат пряко въздействие върху развитието на транспорта и мобилността на
живущите на територията на СО.
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По-голямата част от проектите и мерките в стратегията, които имат пряко
отношение към развитието на Столична община, са насочени към модернизирането на
железопътната мрежа, оптимизиране на капацитета ѝ и разширяване на услугите,
предоставяни в сектора.
Националната транспортна стратегия, що се отнася до инфраструктурните проекти,
покрива основната посока на развитие, зададена от ЕС. Основната част от заложените
проекти, обвързани със СО, са насочени към жп сектора, защото той е значително поизоставащ. Докато на практика всички автомобилни връзки от TEN-T коридора на
територията на СО са вече функциониращи, все още не е започнала модернизацията на
жп мрежата.

Над 62% от проблемите, идентифицирани в стратегията, освен с развитие на
инфраструктурата са свързани кумулативно и с организационни и експлоатационни
въпроси. Над 90% от идентифицираните проблеми оказват социално или икономическо
въздействие.

6.3. Големи инфраструктурни проекти
От идентифицираните големи инфраструктурни проекти 22 имат пряко влияние върху
Столична община. Седем от проектите вече са завършени – разширение на линия 2, етап
I и II на линия 3 на метрото; лот 2 и 4 на АМ Струма; северна скоростна тангента;
модернизация на жп линията Септември-Пловдив.
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6.4. ЖП Възел София
София е най-важният за страната железопътен възел и осъществява връзката с
вътрешността на страната по 5 направления. Изградени са 8 гари – Централна,
Смирненски, София-Север, Илиянци, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна Баня и спирки
Надежда, Обеля и Бакърена фабрика.
Основната цел на проекта „Развитие на железопътен възел София“ е да осигури
модернизация на железопътната инфраструктура на жп възел София, което ще доведе до
подобряване на експлоатационния железопътен процес в района на столичния град и
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прилежащата му територия. Съгласно избрания сценарий за развитие, най–общо се
предвижда:
● Изграждане на един нов коловоз за 160 км/ч между гара Казичене и гара Столник през
нова гара Равно поле, с дължина 19 237 м;
● Осъществяване на връзката „железен път – метро” на 3 места (Обеля, Централна
гара и Искърско шосе-изградена), както и възможност за връзка между гара София и
гара Подуяне в района на моста Чавдар;
● Осъществяване на връзката „железен път – автобус“ при две софийски автогари в
Обеля и Централна гара;
● Изграждане на нов трети успореден коловоз от Волуяк до Казичене с дължина 22 123
м;
● Разсредоточаване на пътникопотоците чрез въвеждане на диаметрално движение
по 1-ва линия и откриване на две крайни гари Обеля и Казичене за пътнически
влакове;
● Създаване на условия за реализиране на градски жп превози.
Проектът за Възел София предвижда изнасяне на товарното движение от Централна
гара София, което създава предпоставки за развитие на градска железница чрез
предоставяне на възможност за диаметрално движение по 1-ва линия по направлението
Обеля – Казичене.
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скорост в урбанизираните територии в рамките на 80÷100 км/ч, и проектна скорост на
железен път извън тях 160 km/h за пътнически влакове и 120 km/h за товарни влакове.
Като цяло проектът ще допринесе за подобряване на свързаността между кварталите и
транспортното обслужване в районите, през които преминава линията, а в по-далечен
хоризонт – и до подобряване на интермодалността предвид перспективата за
изграждане на рингово трамвайно трасе по Западната тангента (от кв. Овча купел до жк
„Люлин“).
Следва да се отбележи, че съществува възможност за промяна на проекта, като бъдат
включени удвояването на линията между гари Захарна фабрика и РП Владая и
изграждането на допълнителни пешеходни и велосипедни пресичания, за да се избегне
разделянето на територията. Удвояването на цялата линия, включително и в рамките на
Столична община, би довело до отпадане на нуждата от изчакване на влаковете,
повишаване на превозния капацитет и облекчаване на автомобилния трафик по
направление Перник - София. Очакванията са участъкът София – Перник да бъде
завършен през следващия програмен период 2021-2027 г. с индикативна стойност от 861
млн. лв.

При нарастващото значение на столицата като предпочитано място за работа следва
да се очаква увеличаване на крайградския трафик. Това създава потенциал за ползване на
съществуващата железопътна мрежа.
Направление Елин Пелин и Ихтиман има значителен потенциал за развитие и привличане
на автомобилен трафик, който в момента е с 60% повече от този от Перник, при
наличие на двойна линия и освобождаване на Централна жп гара от товарни превози.
По отношение на направлението Перник възможностите за привличане на повече
пътници са ограничени поради ограничения капацитет на линията (минимален интервал
на следване 20 мин.) и ограничената скорост от София до РП Владая в резултат на липса
на двойна линия между Захарна фабрика и Владая и преминаване през жилищни квартали. С
реализирането на проекта на ДП НКЖИ за модернизация на линията София – Перник –
Радомир, линията в участъка София – Захарна фабрика – РП Владая ще бъде
модернизирана по съществуващо трасе, без удвояване между гари Захарна фабрика и РП
Владая. След РП Владая ще бъде реализирано удвояване на линията до Перник по ново трасе
за 160 км/ч. С реализацията на проекта ще се постигне повишаване на проектната
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транспорт, като крайната цел е прехвърляне на значителна част от товарните превози
и превозите на пътници на средни и дълги разстояния.
За Столична община е от ключово значение да се възползва от развитието на
железопътната инфраструктура като интегрира пътническите жп превози с услугите
на масовия градски транспорт – посредством разсредоточаване на потоците от
централна гара, създаване на условия за интермодалност и интегрирана тарифна
политика. Друг важен аспект са товарните превози, като железницата има потенциал да
поеме част от товарите, които в момента се обслужват изцяло с автомобилен
транспорт. Ключово е да се идентифицират терени, подходящи за развитие на
интермодални терминали в периферията на общината или в съседните общини.
Друг аспект, който в дългосрочен план ще се превърне в предизвикателство, е
разположението на главните пътни коридори на територията на общината. Предвид

Коридор Ориент/ Източно-Средиземноморски на територията на СО

очакваното разширение на града, както в западна, така и в северна посока, Северната
скоростна тангента и западната дъга на околовръстния път ще се окажат в зони с
интензивно застрояване и съответно голям обем локален трафик, което ще ги направи
неподходящи за провеждане на транзитен трафик. Това вече се наблюдава при западната
дъга, като освен всичко друго тя минава в непосредствена близост до жилищни зони,
което е недопустимо за транзитен коридор. Като заключение е важно Столична община
да подготви планове и проучвания за отклоняване на транзитния трафик от
конфликтните зони.

Модернизацията на железопътната инфраструктура както в страната, така и в
Столична община значително изостава от поставените срокове, въпреки че
развитието на железницата е поставено като много висок приоритет на европейско
ниво. Голяма част от линиите на територията на общината са изградени за
относително ниска проектна скорост, а реалната експлоатационна скорост е дори пониска. Някои от едноколовозните отсечки в рамките на общината и съседните области
имат потенциал за привличане на повече пътнически превози и потенциално товарни
такива, ако се предвиди удвояването им и по-добрата им интеграция с другите видове
транспорт. На този фон пътната инфраструктура се развива със значително по-високи
темпове, макар че също се наблюдават забавяния на отделни проекти. Голямата част от
предвидените на този етап отсечки в рамките на общината са изградени или са в процес
на изграждане или избор на изпълнител. Изброените дотук фактори обуславят
значително по-големия дял на автомобилния транспорт в международния и междуградски
превоз на пътници и товари. Заложените стратегически цели както на европейско, така
и на национално ниво поставят значителен акцент в развитието на железопътния
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Турция и Гърция. Чрез своята връзка с коридор №4 от Трансевропейската транспортна
мрежа, маршрутът ще подобри възможностите за развитие на туризма.
6.5.2. АМ „Струма“
Цялостното завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрение на
пътната мрежа в югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество
между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от
стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут
през България към Егейско море. Трасето на АМ „Струма” е най-натовареното трасе през
България по направлението на републикански път I-1 (Е79), в посока север-юг. (АПИ)
6.5.3. Път I-1 (Е79) Видин – Ботевград
С построяването на отсечката ще се постигне цялостното хомогенизиране и
модернизация на трасето от Дунав мост 2 и ще се осигури бърза и удобна връзка с
автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта
транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши
безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и
замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик. (АПИ)
6.5.4. Софийски околовръстен път
Изграждането на участъка от км 35+260 до км 41+340 между пътен възел „Цариградско
шосе“ и пътен възел „Младост“ ще спомогне за извеждане на транзитния трафик от
София и ще подобри маршрута на транспортните потоци по Трансевропейския
транспортен коридор №V в посока пристанище Бургас, Сърбия, Македония, Турция и
Гърция. Участъкът е от голямо обществено и национално значение, тъй като тази
транспортно-комуникационна артерия осъществява връзка между АМ „Струма“ и АМ
„Тракия“, и ще провежда транзитния трафик от АМ „Европа“ към Черноморието и
границите с Турция и Гърция. (АПИ)
6.5.1. АМ „Европа“
Ще бъдат реконструирани 31,5 км от съществуващото трасе на път I-8 КалотинаСофия в участъка от Калотина до п.в. "Храбърско" и ще бъде построено ново трасе от
п.в. "Храбърско" до Северната скоростна тангента.
Път I-8 е основна пътна артерия, част от Коридор № 10, чрез модернизацията на който
ще се развие и подобри преразпределянето на транспортните потоци по
Трансевропейските транспортни коридори №4 и №8 в посока морска граница гр. Бургас,

Ще бъдат изградени 3 пешеходни надлеза - при км 36+156,14, км 36+846,12, км 37+314,75 и
мостове над р. Искър при км 38+543 и р. Кална при км 40+660.
Предвидена е реконструкция на водопроводи, канализация и газоразпределителна мрежа,
както и изместване на инженерни съоръжения, телекомуникации и др. Ще бъдат
изградени подпорни, укрепителни и армонасипни стени, шумозаглушителни съоръжения,
ново улично осветление, ще бъде внедрена интелигентна транспортна система.
Ландшафтното оформление на пътя включва крайпътно озеленяване, биологично
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укрепване на пътните откоси и възстановяване на нарушената от строителството
околна среда.
6.5.5. АМ „Хемус“
Общата дължина на АМ „Хемус“ (А2) е около 420 км. В експлоатация са участъците от
София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна.
Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на
запад до коридор IX в близост до Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и
западните части на България с трансевропейската мрежа. Цялостното изграждане на АМ
„Хемус“ ще ускори процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво и
ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места.
Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура, е
около 2,9 млн. души върху площ от почти 44% от територията на страната.
АМ „Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна
до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.
Автомагистралата ще свърже вече построените участъци в западния и източния й край
и градовете Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще осигурява
и връзка с пристанище Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия и Турция.
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7. SWOT анализ
Силни страни
● Наличие на сравнително чести пресичания по някои от главните булеварди като
бул. “Цариградско шосе”, бул. “България” и бул. “Христо и Евлоги Георгиеви”.
● Повечето жилищни зони са с добра вътрешна свързаност – гъста мрежа и липса на
„незаобиколими“ препятствия
● Компактност на застроената територия (предпоставка за ефективен МГОТ)
● Относително голям дял на ползващите обществен транспорт
● Сравнително развити мрежи на МГОТ
● Стратегическо разположение на Балканите спрямо европейските транспортни
коридори
● Добро разпределение и гъстота на линиите и спирките на обществения
транспорт
Слаби страни
● Наличие на тежка жп и пътна инфраструктура, която, в голяма част, е
неатрактивна за пешеходци, с което се явява делител, вместо да предлага условия,
както за пресичане, така и за ползване по нейната дължина
● Фрагментираност на града поради това, че липсват достатъчно достъпни
пешеходни и велосипедни пресичания на тежката инфраструктура
● Разнородна структура на уличната мрежа - липса или ограничен брой на
алтернативни маршрути
● Значително разминаване между степента на моторизация и наличието на паркинг
площи
● Липса на добра интеграция между МГОТ и жп-транспорта
● Ограничен брой връзки между периферните градски зони - зависимост от лични
автомобили дори и за кратки пътувания
● Значителен брой подлезни пресичания в ЦГЧ заради интензивния транзитен
трафик

лист 540 от 1286

● София е разположена на основен европейски транспортен коридор, важен за
Балканите и Турция
● Въвеждане на пазарен принцип при формирането на цената за улично паркиране

Заплахи
● Забавяне на изграждането на основните липсващи звена на ПУМ
● Продължаващо изграждане на тежка инфраструктура без да бъде съобразена с
пешеходците и велосипедистите
● Решаване на проблема със свързаността единствено със строителството на
подлези и надлези, които не са функционални, безопасни и достъпни за хората в
неравностойно положение, велосипедистите и бутащите детски колички
● Неглижиране на необходимостта от свързаност през инфраструктурата и
непредприемане на необходимите мерки
● Задълбочаващо се гетовизиране на определени територии
● Продължаващо увеличение на ползването на лични МПС поради липса на качествени
алтернативи
● Недостиг на човешки при подготовката и реализацията на градоустройствени и
инвестиционни проекти

Възможности
● Положителна обществена нагласа спрямо развитието на градска среда,
благоприятстваща активното придвижване
● Обществен интерес към преизползване на изоставени жп линии като велосипедни
трасета и пешеходни връзки
● Разбиране за ненужното развитие на градски магистрали, което би довело до
повече трафик, но и по-трудна пешеходна достъпност
● Младо и активно население (предпоставка за повече активно придвижване)
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Територията на град София е добре обслужена от обекти на здравната инфраструктура,
които осигуряват лекарска грижа за населението, болнично, доболнично лечение и
стоматологични практики.
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1. Здравна инфраструктура и осигуреност на
населението
1.1.

Доболнична помощ

Доболничната медицинска помощ осигурява здравна грижа за населението, чиято водеща
роля е профилактика, мониторинг и рутинна грижа на заболеваемостта на живеещите в
Столична община.
На територията на СО са регистрирани 2287 лекарски практики, които предоставят
доболнична консултация на населението. Една част от техните кабинети се намират в
сгради на болнични заведения или диагностично консултативни центрове (ДКЦ), а друга
се помещава в жилищни или офис сгради.
Диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) на територията на СО са 41 на брой.
Територии с население над 20 000 души, които нямат пешеходен достъп до ДКЦ в
рамките на 800 метра (което се равнява на 12 минути ходене пеш), са териториите на
кварталите Овча Купел, Дружба 1, Младост 1, Красна поляна част 1 и 2, Витоша ВЕЦСимеоново.
Столична община се обслужва от четири обекта на Спешна медицинска помощ.
Централният се намира на бул. Васил Левски № 129 и три филиала в град Банкя, град Нови
Искър и квартал Ботунец.
Територията на СО се обслужва само от един център за психично здраве, с капацитет от
45 легла.

1.2.

Болнична помощ

Към 2019 година на територията на СО функционират 65 лечебни заведения за болнична
помощ. От тях 59 се намират на територията на София, а останалите са в населени
места извън София – това са специализираните болници за продължително лечение и
рехабилитация в Бухово, Кремиковци, Панчарево и Банкя.
Източник: Софияплан, 2020

Болничната мрежа е разположена предимно в централните и южните територии на
София. Комплексът на Медицинска академия концентрира на едно място център за
диализа и осем специализирани болници за активно лечение (СБАЛ) - за белодробни
болести, акушерство и гинекология, детски болести, инфекциозни и паразитни болести,
както и една университетска многопрофилна болница за активно лечение,
„Александровска“. Части от града с население над 10 000 души, на чиято територия няма
болници, остават кварталите в северозападните части на град София – Обеля, Люлин,
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Надежда, Орландовци, Хаджи Димитър, както и в източната част – Дружба 1, Дружба 2,
Христо Смирненски.
Легловият капацитет на болничните лечебни заведения в СО нараства през последните
10 години и към 2019 година е 10 661 легла. Близо 40% от тях се намират в частни
болници. Легловият капацитет на общинските болници е близо 1800 легла.
Осигуреността с болнични легла за СО е 820 легла на 100 000 души население, което е с
300 легла повече от средните стойности за Европейския съюз и със 100 повече от
средния брой легла на 100 000 души в страната - 715. За сравнение, Дания и Швеция имат
250 легла за 100 000 население, а Великобритания 280. Въпреки, че в ситуация на пандемия,
в каквато се намираме в момента, това би осигурило по-голяма здравна инфраструктура,
в обичайна ситуация това е индикатор за проблеми със здравната система. Докладът на
Европейската комисия посочва високия брой болнични легла като фактор за влошен
здравен статус на населението, което има нужда от болнична помощ. Основната
критика е, че България не успява да извършва регулярна здравна профилактика на
населението си в ресора на доболничната помощ.
Лечебни заведения
по форма на
собственост
Държавни
Общински
Частни
Общо
Източник: НСИ

Общо за СО

Само за София

Само за другите
населени места в СО

брой
20
13
32
65

брой
19
10
30
59

брой
1
3
2
6

легла
5015
1781
3865
10,661

легла
4940
1476
3285
9701

легла
75
305
580
960
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2. Осигуреност с медицински персонал
Към края на 2019 г, по данни на НСИ, броят на лекарите в СО е 6801, от които 6701
практикуват на територията на град София. Лекарите по дентална медицина са 1885,
медицинските сестри са 6881, а санитарите близо 3000 души. Обслужеността на
населението от здравни специалисти е по-висока от средната за страната и
значително се подобрява за последните 10 години. За 2019 г. средно на един лекар се
падат 195 пациента, докато в страната са 235 човека на един лекар. Денталните
специалисти са по един на 705 човека за територията на СО, което е с близо една трета
по-добро положение в сравнение със страната, където от един дентален лекар се очаква
да обслужва 992 потенциални пациента. Въпреки по-добрата осигуреност с медицински
персонал спрямо страната, и за СО са валидни проблемите, свързани с човешкия ресурс в
системата на здравеопазването. Доклад на Европейската комисия от 2019 г. за здравния
профил на България очертава основните предизвикателства, които са свързани с
трайната тенденцията на застаряване на медицинския персонал в страната и високите
нива на миграция на квалифициран персонал, които търсят по-добри условия за
практикуване на професията си извън границите на България. По данни на Националния
център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2018 г. 46% от лекарите в Столична
община са над 55-годишна възраст, като този дял за страната е още по-висок – 51%.

Брой население за един лекар в СО
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Лекари по специалности в здравните заведения, 2019 г.

Брой население за един дентален специалист в СО
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Източник: НСИ
Медицински персонал в лечебните
заведения, 2019 г.
Лекари
Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по здравни грижи
Медицински сестри
Друг здравен персонал
Санитари
Източник: НСИ

Столична
община
6801
1885
3712
6801
6398
2984

Гр. София
6701
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3650
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6186
2877
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Населени
места в СО
100
19
62
111
212
107

Вътрешни болести
Кардиолози
Пневмология и фтизиатрия
Педиатри
Хирурзи
Ортопедо-травматолози
Уролози
Инфекционисти
Акушер-гинеколози
Офталмолози
Оториноларинголози
Невролози
Психиатри
Кожни и венерически болести
Рентгенолози
Физикална терапия и рехабилитация
Лабораторни лекари
Общопрактикуващи лекари
Други специалности
Неразпределени
Общо
Източник: НСИ

България
981
1795
610
1416
1544
1001
529
210
1737
1025
683
1475
699
455
939
646
631
4119
9117
124
29612

Столична
община
218
424
107
231
318
254
131
28
455
317
154
299
138
127
217
125
140
776
2342
15
6801

Социологическо проучване за качеството на живот на територията на СО, проведено
през 2019 г., регистрира удовлетвореност на софиянци от нивото на предлаганите
здравни услуги в квартала, в който живеят и в града като цяло. Териториите, в които се
отчита най-висока степен на неудовлетвореност са кв. Левски, кв. Сухата река, ж.к.
Хаджи Димитър и кв. Христо Ботев, като и населените места извън границите на Софияград, в които липсва изградена мрежа от публична здравна инфраструктура, като селата
в подножието на Стара планина.
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Удовлетвореност от здравни услуги, болници и лекари в квартала
Зона 12-села Юг
Зона 11-села Север
Зона 10-Дружба
Зона 9-Младост, Мусагеница, Студентски, Горубляне
Зона 8-Кръстова вада, Мал.долина, Ман.л-ди, Павлово

лист 562 от 1286

на хоспитализираните деца на възраст от 0 до 17 години – с регистрирани над 8000
случая. Децата, заедно с населението над 65-годишна възраст, са най-уязвимата група
от респираторни заболявания. Към края на 2019 г. регистрираните заболявания от
заразни болести, които подлежат на задължително съобщаване за СО, са близо 18 000
случая, като в това число не се докладват състояния на грип и остри респираторни
заболявания. Общият брой на регистрираните към 2019 години болни под наблюдение в
психиатричните клиники е малко над 10 000 пациента. За сравнение, съотношението на
регистрираните лица с психични заболявания в страната е 1681 души на 100 000
население, докато в София се падат 752 на 100 000 души.

Зона 7-Овча Купел, Славия,Факултета

Брой хоспитализирани случаи за 2019 г. на 100 000 души

Зона 6-Люлин, Обеля
Зона 5-Надежда, Орландовци, Свобода

Болести на нервната система

Зона 4-Левски, Суха река, Х.Димитър, Хр. Ботев
Болести на пикочо-половата система

Зона 3-Г.Милев, Яворов, Подуяне, Хр.Смирненски
Зона 2-Дианабад, Кр.село,Лозенец, Гоце Делчев

Болести на дихателната система
Зона 1-Кр.поляна, Зап.парк, Фондови, Разсадника
Зона 0-ЦГЧ
Напълно удовлетворен

Отчасти удовлетворен

Напълно неудовлетворен

Без отговор

Сърдечно-съдови заболявания
Отчасти неудовлетворен
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Източник: Изследване Качество на живот, Визия за София
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3. Заболеваемост на населението
По данни на НЦОЗА за 2019 г. на територията на СО най-голям брой са
хоспитализираните случаи със сърдечно-съдови заболявания, над 71 000 души. Най-голям
сред тях е делът на хората над 65-годишна възраст. Данните показват, че за СО се
падат 5393 хоспитализирани души на 100 000 население, което е със 700 повече от
средните нива на страната, където на 100 000 население хоспитализираните случаи са
малко над 4600. На следващо място в СО, с над 30 000 хиляди хоспитализирани случая, са
болестите на дихателната система. В сравнение с данните за страната, нивата на
хоспитализираните случаи в СО са с по-добри стойности. В СО на 100 000 население се
падат 2276 души лежали в болнично заведение, докато съотношението за страната е
3285 лежащи на 100 000 население. От всички хоспитализирани в СО случаи висок е делът

Изследване за качеството на живот, проведено през 2019 г. посочва, че една пета от
населението на СО не е удовлетворено от здравословното си състояние. Най-високият
дял на хора, които са декларирали това, живеят на територията на кварталите Овча
Купел, Славия и Факултета. Населението, което е напълно удовлетворено от
здравословното си състояние, е концентрирано в централните градски части. По-ниска
е самооценката на здравословното състояние на хората над 60-годишна възраст, които
живеят в СО, като 40% от тях не са удовлетворени от състоянието на здравето си.
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Удовлетвореност от здравословното състояние
Зона 12-села Юг
Зона 11-села Север
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високият дял в ЕС и надвишава почти двойно средната стойност за ЕС (18%).
Тютюнопушенето е допринесло за приблизително 21% от всички смъртни случаи,
докато около 5% се дължат на употребата на алкохол, а 4% — на ниската физическа
активност.

Поведенчески фактори, които влияят върху причините за
смърт, 2017 г.

Зона 10-Дружба
Зона 9-Младост, Мусагеница, Студентски, Горубляне

Ниска физическа активност

Зона 8-Кръстова вада, Мал.долина, Ман.л-ди, Павлово

Алкохол

Зона 7-Овча Купел, Славия,Факултета

Тютюнопушене

Зона 6-Люлин, Обеля

Рискове, свързани с хранителния режим

Зона 5-Надежда, Орландовци, Свобода
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Зона 4-Левски, Суха река, Х.Димитър, Хр. Ботев
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България

Зона 3-Г.Милев, Яворов, Подуяне, Хр.Смирненски

5. Здравно осигуряване и здравни разходи

Зона 2-Дианабад, Кр.село,Лозенец, Гоце Делчев
Зона 1-Кр.поляна, Зап.парк, Фондови, Разсадника
Зона 0-ЦГЧ

Напълно удовлетворен

Отчасти удовлетворен

Напълно неудовлетворен

Без отговор

Отчасти неудовлетворен

Източник: Изследване Качество на живот, Визия за София

4. Фактори, които влияят на здравето на населението
Според доклад на Европейската комисия (ЕК), основните рискови фактори за здравето на
населението в страната, респективно и в СО, са поведенчески навици и състоянието на
околната среда. За България, делът на умиранията, които са резултат от рискови
фактори на поведението, се оценяват на 51% от всички смъртни случаи в страната, за
сравнение този процент в ЕС е 39%. Рисковете, свързани с хранителния режим,
включително ниската консумация на плодове и зеленчуци и високата консумация на захар
и сол, имат определена роля за 33% от всички смъртни случаи през 2017 г., което е най-

Доклад на ЕК за състоянието на здравето на България посочва, че основните уязвими
групи са здравно неосигурените лица, които са изключени от системата на здравната
грижа. В тази група попадат и трайно безработни лица и лица без валидни лични
документи. Към 1 юли 2020 г. по данни на НЗОК лицата в СО с нарушени
здравноосигурителни права, които са регистрирани в пациентските листи на
общопрактикуващите лекари, отчитащи се към здравноосигурителната каса са 175 180
души. Това са цели 15% от населението на възраст над 18 г., което в случай на
необходимост от здравна грижа ще трябва само да поеме разходите си или да се лиши от
такава грижа.
Доклад на ЕК посочва, че в България разходите за здравеопазване на глава от населението
в размер на 1311 евро са четвъртите най-ниски в ЕС през 2017 г. И въпреки това в
България отделяме сравнително голяма част от доходите си за здравно обслужване –
между 8 и 10%, в сравнение със средно 3,9% за ЕС 99. Икономическите показатели на
лечебните заведения, цитирани от НЦОЗА, показват, че средният разход на един
преминал болен през специализирана болница за активно лечение е 1300 лв. Директните
плащания от пациентите в България през 2017 г. са най-високите в ЕС (46,6% в сравнение

Изследване на Европейският алианс за обществено здраве (EPHA) от 2020 г., проведено в 30 държави в Европа, сред които
и България.

99
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с 15,8% като средна стойност). Това е резултат основно от доплащанията за
лекарствени продукти и извънболнична помощ.

6. Стратегическа рамка
• Национална здравна стратегия 2020
През 2015 г. Националната здравна стратегия прави анализ на основни здравнодемографски показатели, с който регистрира предизвикателствата, пред които е
изправена здравната система на национално ниво като влошаване на демографската
структура и застаряване на населението; неблагоприятно съотношение между
раждания и аборти; високо ниво на майчина и детска смъртност; високо ниво на обща
смъртност; високо ниво на преждевременна смъртност; ниска продължителност на
живота в години и в години в добро здраве; нарастваща заболеваемост от хронични
незаразни болести, свързани с начина на живот; високо ниво на психичните
разстройства; висок относителен дял на лицата със степен на увреждане и трайна
неработоспособност.
Основните политики са насочени към три приоритета свързани със създаване на условия
за здраве за всички през целия живот. Тук се включват политики за здравето на майки,
бебета, деца, юноши, хора в работоспособна възраст, възрастни хора, опазване и
подобряване на психичното здраве, грижа за хората с увреждания и уязвимите групи
население; развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна
система, ориентирана към качество и резултати. Тук се включват политики, свързани с
финансовата устойчивост на системата на здравеопазване, качествени, ефективни и
достъпни лекарствени продукти, оптимизиране на болничната помощ, развитие на
доболничната и спешната медицинска помощ; укрепване капацитета на общественото
здраве, предлага политики свързани със здравна профилактика на населението и надзор
на заразните болести.
• Националната здравна карта на Република България
Документът е валиден до края на 2018 г. Там се посочват конкретни потребности от
лекари и лекари по дентална медицина и специалисти, потребности от болнични легла.
Направеният анализ регистрира добра задоволеност от болнични легла за територията
на София. Потребност от легла са регистрирани в направленията педиатрия,
лъчелечение и дългосрочна грижа. Заложеният минимален брой лекари в първичната
извънболнична медицинска помощ е 1040, като за лекарите по дентална медицина броят е
същият - 1040.
• Областна стратегия за развитие на област София-град 2014–2020
Един от заложените приоритети е подобряване на достъпа до здравни услуги, което ще
обслужи постигането на Цел 2: Социално равнопоставени общности. Стратегията
отчита, че независимо от факта, че област София-град предлага здравеопазване,
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образование, социални и културни услуги с високо качество и с национална значимост, с
този приоритет трябва да се постигне баланс в областта, да се подобри достъпът до
услуги от съседните на столичния град населени места и да се повишат възможностите
за здравна грижа на хората в неравностойно положение. Свързана с този приоритет е и
идентифицираната специфична цел 2 - Осигуряване на равнопоставен достъп до
висококачествени здравни услуги, въвеждане на електронни услуги за по-добро
диагностициране и трансфер на данни.
Към момента няма действащ стратегически документ на общинско ниво.

7. SWOT Анализ
Силни страни
•

Добра териториална обслуженост с обекти на здравната инфраструктура от
болничната и доболничната медицинска помощ.

•

Добра териториална обслуженост с обекти, свързани със здравето на населението
като аптеки, оптики и лаборатории.

•

Висока осигуреност с медицински персонал, лекари и стоматолози на глава от
населението в СО.

•

Добра осигуреност с болнични легла в здравните заведения.

Слаби страни
•

Недостатъчно модернизирана материална база на ДКЦ и болници.

•

Висока средна възраст на лекарския персонал.

•

Висок дял на население с прекъснати здравноосигурителни права.

•

Неравномерен достъп до здравна грижа и удовлетвореност от лекари в различни
части на територията на СО.

•

Високи нива на заболеваемост на населението от сърдечно-съдови болести.

•

Високи нива на регистрирани случаи на психически поведенчески разстройства.

•

Високи стойности на поведенчески фактори, които влошават здравословното
състояние на населението – като ниска физическа култура, което води до
затлъстяване сред децата, некачествено хранене сред подрастващи и възрастни,
консумация на алкохол и тютюнопушене от ранна възраст.

•

Висок дял на хоспитализирани случаи.

•

Ниски нива на практики за профилактика на здравето на населението.

•

Голям дял от кабинетите на лекарските практики се помещават в жилищни сгради,
което не осигурява оптимална инфраструктура, която да обслужва пациенти.

•

Високи нива на допълнителни директни плащания извън системата на здравното
осигуряване.

•

Високи нива на здравни разходи на населението като дял от общите им доходи.
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Възможности
•

Подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ), което в дългосрочен план
е най-добрата профилактика за здравето на населението на Столична община.
Документът, който ще регламентира това е „Програма за качеството на
атмосферния въздух на територията на СО за периода 2021 – 2026 г.”

•

Следване на мерки, които се грижат и подобряват здравето на населението в
следствие влиянието на климатичните фактори, както следва в План за действие
за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) 2021 – 2030 г.

•

Насърчаване на физическата активност на населението в синхрон със заложените
мерки в “Стратегията на СО за развитие на физическото възпитание и спорта
2012 – 2020 г.”

•

Повишаване на достъпа до качествени здравни услуги на населението в рискови
групи.

•

Насърчаване на превенция на заболяванията с повишаване на осведомеността на
гражданите.

•

Насърчаване на здравната профилактика на населението.

Заплахи
•

Продължаване на тенденцията за влошаване на качеството на въздуха на
територията на Столична община, което в дългосрочен план ще увеличи
заболеваемостта на населението.

•

Влошаване или запазване на настоящите поведенчески навици на населението по
отношение на високия дял на тютюнопушене, лошите хранителни навици и
ниската физическа активност.

•

Задълбочаване на епидемиологичната обстановка в резултат на повишаване на
регистрираните и хоспитализирани случи с Covid-19, което би довело на колапс на
здравната система и възможността за обслужване на населението.

•

Засилване на тенденцията за висок дял на медицински специалисти в
трудоспособна възраст, които напускат страната.
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собственост и изискват СО да ги отчужди в срок, зависещ от подробния устройствен
план. Има нужда да бъде отделен административен и финансов ресурс от страна на СО, за
да бъде реализирана необходимата инфраструктура.
Извънучебната форма на образование е застъпена на територията на СО, като са
регистрирани над 210 езикови школи и близо 120 школи за рисуване, музика и танци.
Съществуването на тези места е предпоставка за създаване на необходимите
структури за учене през целия живот и продължаващо образование - политика, която е в
основата на всички стратегически документи в ресора на образованието.
Населени места в Столична община без образователна инфраструктура са: Мало Бучино,
Кубратово, Житен, Мировяне, Подгумер, Кътина, Балша, Локорско. Учениците от тези
територии се извозват с автобус до най-близкото училище.
Възрастовата структура на населението може да даде информация за потребностите
на различни територии по отношение на обектите за образование. Така за
градоустройствените единици с по-възрастно население са необходими друг тип по
формат и възможности образователни обекти и услуги от тези, които биха били
потребни в такива с по-младо. Все още липсва системно агрегирана информация за
обектите и услугите за учене през целия живот. Различни дейности в тази посока се
обслужват от училища, читалища и частно предлагани услуги за осигуряване на нуждата
от ограмотяване, кариерно развитие, придобиване на технически и социални умения,
личностно развитие и творчество на населението.

1. Детски градини и яслени групи
Източник: Софияплан, 2020
Образователната инфраструктура (училища, ясли, детски градини, частни и публични) на
СО е разпределена относително равномерно на територията на София. Недостатъчно
обслужени с обекти на образователната инфраструктура остават териториите в
южната част на града, където през последните години се урбанизират нови зони,
предимно с жилищни функции – кварталите Манастирски ливади - Изток, Кръстова Вада,
Карпузица, Витоша-ВЕЦ Симеоново. В тези квартали няма изградени общински учебни и
детски заведения. В тях детската грижа се компенсира изцяло с частни детски градини.
По-голямата част от имотите, отредени в ОУП и ПУП за такива функции, са частна

Към 2019 г. на територията на СО са регистрирани 278 общински детски заведения,
които обхващат 44 372 деца на възраст между 3 и 6 години. В 193 от тях има яслени
групи, които осигуряват места за 8682 деца. Въпреки, че през последните 10 години
броят на детските градини и яслените групи постоянно нараства, към момента
наличните места не могат да задоволят нуждите на населението и остават деца, за
които няма осигурени места в общински яслени групи.
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Чакащи за яслени, първа и втора група в детските
заведения в Столична община
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По данни на Информационната система за обслужване на детските заведения и
подготвителните групи в училищата, за учебната 2019/2020 г. най-голям брой чакащи за
прием деца има в яслена възраст – приблизително 6600 деца на възраст от 1 до 3 години.
Недостигът на места за тези деца е най-чувствителен в районите Младост, Красно
село, Витоша, Триадица и Лозенец. Недостиг се отчита и за децата в първа и втора
градински групи, приблизително 2200 места, като най-голям е в районите Витоша,
Триадица, Лозенец, Младост и Красно село.
Недостиг на места в общински детски градини и ясли
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Източник: СО Информационна система за обслужване на детските заведения
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Източник: СО Информационна система за обслужване на детските заведения
През последните години СО полага усилия да намали броя на необхванатите деца, като
инвестира в изграждане на нови и разширяване на съществуващи детски градини. Друга
инициатива на СО за намаляване на негативите от недостатъчния брой на детски
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заведения е промяната на Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини,
която допуска възможността при определени условия детски заведения да се устройват
и предвиждат и в сгради, които имат и друго предназначение 100. Тази промяна има
положително намерение от гледна точка на разширяване на възможностите за достъп
на децата до детски заведения, но следва да се прилага единствено при липса на друга
алтернатива, тъй като качеството на средата по отношение на простор, открити
площи за игра навън сред богато озеленяване не трябва да отстъпват като приоритет
за обектите, предназначени за детска грижа.
Недостигът на места за децата в детските градини се компенсира от частни такива,
като към началото на 2020 г. на територията на СО са регистрирани 78 частни детски
градини, в които са разкрити места за 3463 деца.
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Данните на НСИ показват, че коефициентът за обхванатите деца в предучилищното
образование в България за учебната 2019/2020 година е 79%. Това означава, че една пета
от децата във възрастовата група за предучилищно образование не са обхванати в
образователна институция. За сравнение, средната стойност на обхванатите деца в ЕС
е 95%. Това буди силно притеснение, тъй като в дългосрочен план е предпоставка за
отпадане от образователната система, защото не всички деца влизат с равни умения в
нея.
На територията на СО нуждата от детска грижа се осъществява и под други
неформални форми като родителски кооперативи или юридически лица, организирани
като образователни центрове. Към момента техният обхват не може да бъде оценен
поради липса на централизирано събиране на такава информация.
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2. Училища

Източник: СО Информационна система за обслужване на детските заведения

НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 90 от 2020 г.) (1) По изключение и при доказана необходимост с мотивирано решение на кмета на
общината се допуска на територията на съответната община или район/населено място проектирането и
100

Към 2020 г. на територията на СО функционират 273 училища. От тях 175 са общински,
39 са държавни и 59 са частни. В СО има две средни училища за деца със специфични
потребности – Средно училище за ученици с нарушено зрение „Луи Браил“ в квартал
Надежда и Средно училище за ученици с увреден слух „Професор Дечо Денев“ в квартал
Манастирски ливади – Запад. Столична община осигурява също така подкрепящо

изграждането на детски градини, независимо от тяхната собственост, в част от новопроектирана сграда с друго
основно предназначение или при преустройство на част от съществуваща сграда с друго основно предназначениe.
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образование в 4 центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в Надежда, Илинден,
Лозенец и Княжево.
Общият брой на учениците за учебната 2019/2020 година е 136 852, като 7% (9454) от
тях се обучават в частни образователни институции.
Начинът на придвижване на учениците до сградата на училището е ключов генератор на
движение в града. Въпреки, че уседналостта е фактор, който влияе върху системата на
прием на ученици в началната степен на образование, то все още се наблюдава тенденция
за предпочитание към едно или друго начално училище в централните зони на града,
което привлича ученици от територията на цяла СО. Немалка част от децата в такава
ситуация биват завеждани и вземани от училище с автомобил. Това предизвиква не само
допълнителен трафик в града, но и често създава хаос в териториите в непосредствена
близост до училищата, където често се налага да се паркира безразборно или в
нарушение.

Един от основните проблеми, който стои пред образованието в СО, е броят на
учениците, които отпадат от образователната система. През последните 5 учебни
години от образователната система на основното образование (1-8 клас) в СО отпадат
средно по 680 ученика годишно. В национален мащаб средно 14 000 ученика напускат всяка
година системата на основното образование. Преждевременното напускане на училище
води до дългосрочно увеличаване на неравенствата сред населението. Децата в такава
ситуация са изправени пред по-висок риск от социално и икономическо изключване в
своето бъдеще. Повече информация за възможни инструменти за намаляване на този
риск е дадена в част I.7.3.-Мрежата от социални услуги и тяхното качество.
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Напуснали образователната система от 1 до 8 клас
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3. Качество на образованието
Образователната система в СО все още създава предпоставки за неравенства в достъпа
до образование. Данните от регулярно провежданата програма за международно
оценяване на ученици (PISA) посочват големи разлики между резултатите на учениците в
различните училища и населени места. Тази тенденция се наблюдава и на територията
на град София, където има училища, с традиционно по-висок успех на учениците като 91
Немска езикова гимназия „проф. Константин Гълъбов“, 164 гимназия с преподаване на
испански език „Мигел де Сервантес“, Първа английска езикова гимназия, 73 СУ с
преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“. В челните позиции на класацията за
успеха на учениците от зрелостните изпити са и частни училища като Американския
колеж, Първа частна математическа гимназия. Средната оценка на матурите по
български език и литература (БЕЛ) за 2019 г. за страната е Добър 3,78, а за София e Добър
4,10.
Източник: МОН
Резултатите от външното оценяване на учениците по БЕЛ след 7 клас за 2019 г.
показват, че най-нисък успех имат учениците от 103 ОУ „Васил Левски“ във Филиповци,
75 ОУ „Тодор Каблешков“ във Факултета и 67 ОУ „Васил Друмев“ в квартал Сердика.
Концентрация на училища, които са се представили слабо на външното оценяване има на
територията на Коньовица, където се намират 57 Специализирано спортно училище, 113
СОУ “Сава Филатеров” и 147 ОУ „Йордан Радичков“.

4. Университети, научни и иновационни центрове
В София се намират 22 от всички 54 университета в страната. В териториално
отношение се забелязва концентрация на обектите на университетите, както и
обектите на развойната и научна дейност в централните южни територии на
общината и преимуществено в границите на компактния град. Студентски град
приютява много от базите на някои от големите университети като Университета по
национално и световно стопанство, Националната спортна академия, Техническия и
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Лесотехническия университет, но и почти всички общежития и за студентите на
университетите, разположени в централните части на града. Интензивното развитие
на този район през последните години осигури изключително насищане с обекти на
обслужването, но с това и силно се подмени замисъла на територията като място, на
което би могла да се развие пълноценна и цялостна система за обслужване на нуждите на
университетите и студентите в контекста на конкурентите условия, пред които е
изправено българското висше образование.
Между 2014 и 2019 година броят на обучаващите се студенти постоянно намалява,
което е резултат и от демографската ситуация в страната. За учебната 2018/2019 г.
броят на записалите се студенти в СО в квалификационна степен бакалавър и магистър
е близо 95 000. Коефициентът на записване на населението в образователната система,
показва, че 42% от населението в страната, което е на възраст между 18 и 23 години
влиза в системата на висшето образование. Средно на година завършват 21 639
студенти, но е висок и делът на студентите, които отпадат по време на обучението
си. По данни на МОН, към 2019 г. над 38 000 се обучават в специалности в сферата
на технологиите, математиката, технически и инженерни науки.
Данни от доклад за образованието на ЕК сочи, че за 2018 г. 12,7% от студентите в
България на възраст между 18 и 24 години преждевременно напускат системата на
висшето образование. Този дял е с 2% по-висок от средното ниво в ЕС.
През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на броя на завършилите
висше образование в чужбина, които се завръщат в страната. Все още липсва официална
статистика за техния брой, но по данни на Националния осигурителен институт
постоянно нараства броя на българите, които легализират дипломи за придобито в
чужбина висше образование.
В София функционират 63 научни центъра. Сред конкурентните предимства на София е
постоянно увеличаващия се брой на частните софтуерни академии, които към 2019 г. са
16 в града.
В София се намира дружеството „София Тех Парк“. Това е място, което подкрепя
стартиращи бизнеси и развитие на иновативни продукти и услуги в три основни
области – технологии, науки за живота и зелена енергия. Целта му е да създава
партньорства с частни и публични клиенти, за да създава и управлява иновационна
образователна среда, която да развива знанието свързано с информационните
технологии. На територията на „София Тех Парк“ се намират експериментариум,
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инкубатор, лабораторен комплекс и форум за събития. Дружеството е изцяло държавна
собственост и се управлява от независимо сдружение, чиито членове са водещи
академични институции като Софийски университет, Технически университет – София,
Медицински университет – София.
За съжаление университетите в СО, но и в България като цяло, не играят ключова роля в
създаването и комерсиализацията на научни постижения и иновации. В момента се
наблюдава ниско ниво на комерсиализация на научноизследователска и развойна дейност и
неравнопоставен достъп до нови изследвания за различни по големина стопански
субекти. Има необходимост от подпомагане отварянето на информация за
научноизследователска и развойна дейност и спомагане комерсиализацията на
постиженията на фундаменталната наука. Ще бъде от полза както за самите академични
институции, така и за икономическата среда като цяло, ако се увеличи
взаимодействието между университетите и индустриите от високо приоритетните
сектори в столицата, особено в сферата на иновациите и развойната дейност.
Университетите могат да имат ключова роля в създаването на научен и иновационен
капацитет, върхови научни изследвания и иновации, и развитие на цялостна иновационна
екосистема.

5. Стратегическа рамка
● Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната
система 2013-2020 г. (приета с Протокол № 44.11 на Министерския съвет от
30.10.2013 г.). Стратегията поставя цели, свързани с превенция на причините за
преждевременно напускане на училище. Изпълнението на мерките, заложени в
документа, предвиждат до 2020 г. делът на преждевременно напуснали
образователната система да спадне под 11%, при 12,5% към 2012 г. Стратегията
изисква прилагането на междусекторен подход на национално, общинско и училищно
равнище, гарантиран от координационен механизъм между институциите, както и
участието на неправителствения сектор в разработването и изпълнението на
специфични политики за образование и в подобряването на материалнотехническите, социалните и психолого-педагогическите условия.
● Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в
Република България за периода 2015–2020 г. (Приета с протокол № 43.6 на
Министерския съвет от 22.10.2014 г.) .Целта на стратегията е да създаде условия,
които да осигурят висококвалифицирани кадри за бизнеса, от една страна, а от
друга да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието, както и
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да се даде възможност за преквалификация на възрастни, така че да имат по-добри
шансове за реализация на пазара на труда.
● Национална стратегия за учене през целия живот 2014–2020 г. (Приета с Решение
№ 12 на Министерския съвет от 10.01.2014 г.). Документът включва стратегически
цели за постигане на желаната визия - да се създадат „условия за пълноценна
творческа и професионална реализация на личността и достъпът на всички до
разнообразни и качествени форми на учене през целия живот“. Включва и мерки,
насочени към ученици, за които българският език не е майчин.
● Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства (2015-2020). Стратегическите цели, които поставя, са свързани с
пълноценна социализация на деца у ученици от етническите малцинства (роми,
турци, арменци, евреи и др.), гарантиране на равен достъп до качествено
образование за ученици от етническите малцинства, включване на
интеркултурното образование в образователната система и съхраняване и
развиване на културната им идентичност.
● Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–
2020), (приета с решение на МС Протокол № 44.5/22.10.2014 г.). Основната
стратегическа цел, която е поставена в документа, е „постигане на равнища на
функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и
обществено развитие и ще спомогне за постигането на интелигентен,
приобщаващ и устойчив растеж на икономиката“
● Стратегия за образование на Столичната община 2016–2023 г. (Приета с Решение
№ 220 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет).
Стратегията поставя редица цели, които обхващат въпроси за достъпа до
качествено образование, което интегрира в образователния процес деца със
специфични образователни нужди и деца от уязвими групи; действия, свързани с
модернизиране на материално-техническата база и изграждане на сигурна и
безопасна среда за всички ученици; прилагане на децентрализиран модел за
управление и организация на дейностите в системата на столичното образование
и действия, свързани със създаване на условия за личностно развитие.
● Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2020–
2022 г. (Приета с Решение № 323 по Протокол №18 от 23.07.2020 г. на Столичния
общински съвет). Стратегията залага три основни стратегически цели, свързани
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с осигуряване на възможности за равен достъп до образование, създаване на
механизъм за междуинституционално сътрудничество при създаване на
приобщаващо образование и изграждане на информационна стратегия за
осигуряване на личностно развитие на деца и ученици.
● Стратегия за младите хора на Столична община 2017–2027 г. (Приета с Решение №
787 по Протокол № 25 от 08.12.2016 г. на Столичния общински съвет). Стратегията
поставя три основни цели, свързани с осигуряване на възможности за пълноценно и
активно участие на младите хора в обществения живот и стимулиране на
продължаващо образование и младежко предприемачество и насърчаване на
здравословния начин на живот сред младите хора.
● Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012–2020 г.
Стратегията поставя цели за създаване на условия за развитие на физическото
възпитание и спорта в образователните институции – училища и детски градини
чрез разширяване на извънкласни и училищни дейности и партньорство със
спортни организации и клубове.

6. SWOT Анализ
Силни страни
● Гъсто разположена мрежа от образователна инфраструктура на територията на
СО.
● Осигурено подкрепящо образование в специализирани образователни центрове.
● Концентрация на училища, които постигат високи резултати на зрелостните
изпити и на външно оценяване на МОН.
● Концентрация на висши учебни заведения и обекти на развойната и научна дейност,
което е предпоставка за развитие на научен живот и интеграцията му с различни
сектори в общината.
● Концентрация на школи по езици и изкуства, което е предпоставка за учене през
целия живот на различни възрастови групи население.
● Концентрация на частни субекти в сферата на образованието за различни групи
жители, което повишава възможността за партньорство и обмен на знания, както
и прави средата по-конкурентна.
Слаби страни
● Капацитетът на детските заведения – ясли и детски градини, не е достатъчен, за
да обслужи нуждите на жителите на София-град и част от децата остават извън
системата на общинската детска грижа.
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● Част от териториите, отредени за изграждане на образователна
инфраструктура в устройствените планове, са частна собственост.
● Част от новоизграждащите се жилищни квартали остават без изградена
общинска образователна инфраструктура.
● Отпадане на част от учениците от образователната система, което е
предпоставка за бъдещи социални неравенства в СО.
● Трайна тенденция за образователни неравенства в училищната мрежа в град София.
Възможности
● Осигуряване на равен достъп до образование на всички лица в СО.
● Осигуряване на широка система от образователни услуги за учене през целия
живот.
● Развиване на конкурентна среда и услуги в сферата на висшето образование и
научната дейност.
● Развиване на взаимовръзката между академичния и научния сектор за изграждане на
иновации в разнообразни сектори от живота.
● Развиване на взаимовръзки между научни, академични дейности, местните
администрации и жителите на града с оглед на повишаване на образоваността на
населението към градската среда и възможностите за иновации.
Заплахи
● Прекомерно забавяне на отчуждителни процедури за терени, отредени за
обществено обслужване.
● Прекомерна компенсация на детски заведения от частния сектор.
● Липса на устойчиви политики, които да прилагат мерките, заложените в целите на
Националната стратегия за учене през целия живот, по отношение осигуряването
на образователни услуги за всички възрасти на местно ниво.
● Трайна сегрегация на училища, в които учениците постигат ниски резултати при
външно оценяване на знанията им.
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Политиката за социално подпомагане в България е част от цялостната система за
социална защита и функционира като набор от програми и инструменти, чиято цел е да
подпомогне най-уязвимите групи на обществото. Тя обхваща два аспекта – социални
услуги и социални помощи.

1. Териториална обслуженост от социални услуги

Източник: Софияплан, 2020

лист 586 от 1286

Социалните услуги са дейности, които подпомагат лицата в нужда. Те се предоставят в
специализирани институции, в общността и чрез структурите на патронажната грижа.
Столична община (СО) се обслужва от 9 бюра за социални услуги, всяко едно от тях е
отговорно за населението на два или три столични района.
На територията на СО функционират:
● 8 дома за възрастни хора с общ капацитет от 1001 места за настаняване. Шест от
тях са разположени на територията на София-град, един в град Банкя и един в село
Подгумер
● 3 центъра за временно настаняване на лица над 18-годишна възраст с общ
капацитет от 510 места
● 3 кризисни центъра за настаняване на деца и жени, жертви на насилие, с общ
капацитет от 30 места
● 2 центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в Захарна фабрика с общ
капацитет от 170 легла
● 14 дневни центъра, които предоставят услуги за пълнолетни лица, деца и младежи с
увреждания с общ капацитет от 368 места
● 14 центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с общ капацитет от
670 места
● 7 центъра за обществена подкрепа с общ капацитет от 530 места и едно звено
„Майка и бебе“
● 4 центъра за работа с деца на улицата с общ капацитет от 115 места
● 25 центъра за настаняване от семеен тип с общ капацитет от 280 места
● 6 защитени жилища за лица с умствена изостаналост и психични разстройства с
общ капацитет от 48 места
● 3 преходни жилища с общ капацитет от 24 места
● 2 наблюдавани жилища с капацитет от 12 места
● 78 обекта, които предлагат услугата „Детска кухня“
● 10 социални трапезарии, които се обслужват от общинско предприятие „Социален
патронаж“ и предлагат храна по оперативна програма „Осигуряване на топъл обяд“
на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).
Общинско предприятие „Социален патронаж” e специализираната структура на СО, която
предоставя социални услуги в общността като приготвяне и доставка на храна,
медицинска рехабилитация, оказване на долекарска помощ, психосоциална интервенция и
социална работа на самотни възрастни хора, деца, младежи и възрастни хора в
неравностойно положение. Тази услуга се заплаща от лицата, които имат желание да я
ползват. Размерът на таксата е регулиран с общинска наредба. Най-широко използваната
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социална услуга е „доставката на храна”. Около 1600 лица ползват услугите на ОП
“Социален патронаж”, като най-високият дял от тях живее в районите Лозенец, Триадица,
Средец, Красно село, Витоша и Нови Искър.
Социален патронаж
Доставка на храна

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Хигиена в жилището

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Сердика, Надежда

24120

25920

25100

25102

25092

24992

23054

22450

22786

23425

Сердика, Надежда

2075

2134

2198

2380

2489

2391

2435

2507

2561

2580

Връбница, Нови Искър

17360

18103

18105

17564

18001

18118

17675

15231

15670

16001

Връбница, Нови Искър

435

460

510

560

987

965

1065

1060

1054

987

Лозенец, Триадица, Средец

59896

59789

59712

57435

58467

58432

57213

56423

57410

58741

Лозенец, Триадица, Средец

4797

4848

4898

5048

5244

5363

5507

6100

6184

6201

Възраждане, Красна поляна, Илинден

53280

54160

52002

51090

52691

51091

50786

49567

50400

51729

Възраждане, Красна поляна, Илинден

4762

4937

4965

5215

5602

5702

5895

6023

6230

6312

Красно село, Витоша, Нови Искър

54364

55263

56461

55012

56034

56056

55190

55732

56123

58651

Красно село, Витоша, Нови Искър

4123

4343

4424

4774

5101

5305

5458

5790

5784

5821

Оборище, Подуяне, Кремиковци

34568

34998

33975

32955

33992

33102

33897

32811

33213

34100

Оборище, Подуяне, Кремиковци

2284

2403

2475

2494

2672

2709

2809

2977

3208

3269

Слатина, Искър, Изгрев

56744

57780

56610

55410

56564

56761

56762

56446

56270

55312

Слатина, Искър, Изгрев

4192

4312

4375

4625

4612

4797

4802

5102

5404

6093

Младост, Студентска, Панчарево

39928

39968

39567

31613

32000

32407

32213

31103

32438

33709

Младост, Студентска, Панчарево

1730

1727

1759

1756

1798

2894

2912

3024

3106

3124

Люлин, Банкя

33960

35400

34998

32100

31875

30787

29412

28354

30506

32100

Люлин, Банкя

1246

1331

1319

1353

1409

1497

1584

1605

1612

1765

Столична община

374220

381381

376530

358281

364716

361746

356202

348117

354816

363768

Столична община

25644

26495

26923

28205

29914

31623

32467

34188

35143

36152

Психосоциална интервенция

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Медицинска рехабилитация

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Сердика, Надежда

23

37

34

32

40

47

45

101

121

118

Сердика, Надежда

132

121

156

139

98

95

94

98

103

101

Връбница, Нови Искър

12

15

12

17

31

19

21

42

55

45

Връбница, Нови Искър

34

30

42

32

16

18

16

30

29

26

Лозенец, Триадица, Средец

95

98

101

97

112

109

105

223

234

329

Лозенец, Триадица, Средец

257

271

284

287

132

129

141

152

156

170

Възраждане, Красна поляна, Илинден

76

79

83

86

75

117

92

193

195

249

Възраждане, Красна поляна, Илинден

205

224

235

279

117

120

126

111

122

120

Красно село, Витоша, Нови Искър

89

91

92

89

93

92

80

199

211

210

Красно село, Витоша, Нови Искър

263

284

278

265

105

106

117

124

119

109

Оборище, Подуяне, Кремиковци

63

55

50

58

56

75

95

155

161

180

Оборище, Подуяне, Кремиковци

171

186

210

221

99

101

103

118

118

112

Слатина, Искър, Изгрев

78

83

81

83

78

27

40

106

122

272

Слатина, Искър, Изгрев

203

221

216

240

154

151

149

141

151

143

Младост, Студентска, Панчарево

57

61

59

62

66

79

78

121

132

130

Младост, Студентска, Панчарево

147

125

139

127

87

88

85

116

89

102

Люлин, Банкя

61

58

70

55

50

81

90

199

201

185

Люлин, Банкя

121

108

103

112

95

97

91

84

106

108

Столична община

554

577

582

579

601

646

646

1339

1432

1718

Столична община

1533

1570

1663

1702

903

905

922

974

993

991

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Социална работа

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Сердика, Надежда

45

52

54

87

91

103

115

130

123

164

Сердика, Надежда

1875

1925

2023

2062

2090

2350

2540

2546

2560

2881

Връбница, Нови Искър

12

15

10

19

22

30

29

30

34

27

Връбница, Нови Искър

322

600

802

852

883

903

953

998

987

1027

Лозенец, Триадица, Средец

202

199

213

251

249

217

234

247

250

301

Лозенец, Триадица, Средец

4067

4987

5487

5697

5998

6008

6158

6260

6236

6438

Възраждане, Красна поляна, Илинден

198

225

204

239

255

261

253

222

235

329

Възраждане, Красна поляна, Илинден

3817

3945

3996

4136

4206

4678

5078

5228

5324

4548

Красно село, Витоша, Нови Искър

220

218

219

141

162

179

198

211

231

306

Красно село, Витоша, Нови Искър

4356

4665

5124

5324

5446

5698

6098

6109

6218

6416

Долекарска помощ

Оборище, Подуяне, Кремиковци

78

81

95

102

158

143

148

172

171

248

Оборище, Подуяне, Кремиковци

2004

2214

2613

2915

2970

2992

3042

3142

3292

3310

Слатина, Искър, Изгрев

197

207

198

184

173

175

176

166

197

189

Слатина, Искър, Изгрев

3325

3356

3657

3855

3870

4099

4199

4901

6010

6190

Младост, Студентска, Панчарево

62

60

75

63

69

95

105

105

147

109

Младост, Студентска, Панчарево

1204

1240

1337

1487

1490

1446

1464

1559

1793

1869

Люлин, Банкя

94

98

101

115

114

104

98

103

90

112

Люлин, Банкя

1136

1184

1087

1137

1182

1251

1283

1412

1744

1856

1108

1155

1169

1201

1293

1307

1356

1386

1478

1785

22106

24116

26126

27465

28135

29425

30815

32155

34164

34535

Столична община

Столична община
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Все още са валидни част от изведените проблеми и препоръки в анализа на ситуацията и
оценка на потребностите на социалните услуги в СО от 2016 г., който е основание за
изработването на действащата Областна стратегия за развитието на социалните
услуги в област София 2016–2020 г. Основен проблем в системата на социалните услуги,
особено тези, които предоставят грижа на хора с увреждания, остава голямото
текучество на персонал и липсата на достатъчно квалифицирани и мотивирани
специалисти. Продължават да липсват услуги за палиативни грижи за възрастни хора,
които да осигуряват грижа и поддържащо лечение на възрастни хора в края на живота.
Продължават да не са достатъчни центровете за временно настаняване на бездомни
лица.

2. Социални помощи
Социалните помощи са финансов механизъм за достъп до националната система за
социално подпомагане, които се изчисляват на база на редица критерии – като личен
доход, доход на домакинството, възраст, семейно положение, здравословно състояние,
достъп до жилище, трудова и учебна заетост. Агенцията за социално подпомагане е
държавната структура, която разпределя средствата за социалните помощи.
Кварталите и населените места в СО, в които има по-висока от средната за СО
концентрация на население, което получава социални помощи, се намират в западните и
северните части на общината, като Филиповци, Горубляне, Сеславци, Ботунец,
Факултета, Орландовци – Малашевци, Надежда, Хаджи Димитър, Западен парк, Захарна
фабрика и Кремиковци.

3. Рискови групи население
Към момента не може да бъде направена оценка на размера на рисковите групи население
в СО, които имат реална нужда от социална помощ. В официалните регистри влизат
единствено случаите на хората, които търсят институционална подкрепа. Така
например според официално регистрираните за 2019 г. в Агенцията за социално
подпомагане са посочени само 8 случаи на нуждаещи се самотно живеещи възрастни хора.
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Факторите, които влияят върху нуждата от социално подпомагане, са свързани найвече с последиците от застаряващото население на СО. Демографската ситуация
предполага планирането на повече социални услуги, насочени към възрастното население,
населението в пенсионна възраст, възрастното население с физически и психически
увреждания и самотно живеещите стари хора. Тези групи ще имат все по-голяма нужда
от интензивна грижа. Затова социалните и здравните грижи на общинско ниво трябва
да бъдат обвързани в единна система, каквато е и посоката, определена на държавно
ниво.
Друг фактор, който в бъдеще все повече ще влияе върху нуждата от социално
подпомагане, е увеличаващият се брой ученици, които отпадат от образователната
система. Много вероятно е това да доведе до по-трудно реализиране на тези младежи на
пазара на труда и съответно нужда от социална подкрепа за тях. Този проблем е важно да
се адресира освен с образователна подкрепа и в постоянно сътрудничество със социална
помощ и развитие на подкрепящи социални услуги, насочени към отпадащи от училище
деца и техните родители. Възможен подход за действие е изграждането на система от
образователни медиатори. Успешен е примерът на националната мрежа на здравните
медиатори, която служи като посредник между уязвимите малцинствени общности,
здравните и социалните служби.

4. Активни програми и проекти на Столична община,
предоставящи социална грижа
4.1. Асистент за независим живот
Столична община финансира асистентска услуга по Наредба за предоставяне на
социалните услуги „Асистенти за независим живот“ - за възрастни и „Асистент за
независимо детство“ за деца. Това са услуги, които предоставят ежедневна грижа и
насърчават социалното включване на нуждаещите се. За 2019 г. общият брой на
възползвалите се от услугата лица е 1437, от които 719 са деца.

4.2. Програма „Социални иновации“
Програмата цели подобряването на качеството на живот и социалното включване на
уязвимите групи, като стимулира прилагането на краткосрочни проекти за социални
иновации с активното участие на гражданското общество. Програмата предоставя
финансиране от общинския бюджет на проекти за социални иновации на единична
стойност до 5000 лв. Прогнозният годишен бюджет за 2020 г. е 100 000 лв. В първата
сесия от провеждането си програмата финансира проекти на 20 организации.

лист 589 от 1286

4.3. Дирекция „Интеграция на хората с увреждания, програми и
проекти“
Дирекцията на СО „Интеграция на хората с увреждания, програми и проекти“ поддържа
няколко социални услуги и преференции – преференциални карти за пътуване в
обществения транспорт, карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с
увреждания, и услуга за специализиран превоз на лица със затруднено придвижване.
Разпределение на клиентите на социални услуги за 2019 г.
Преференциални
карти за пътуване в
обществен градски
транспорт

Асистент за
независим живот

Карти
за
преференциално
паркиране на ППС,
превозващи хора с
уврежданеПаркира не

Специализиран превоз
на лица със
затруднено
придвижване

2019
Сердика, Надежда

136

550

361

6

Връбница, Нови Искър

120

433

270

3

Лозенец, Триадица, Средец

117

533

361

5

Възраждане, Красна поляна, Илинден

145

626

375

1

Красно село, Витоша, Нови Искър

138

661

458

6

Оборище, Подуяне, Кремиковци

148

534

416

10

Слатина, Искър, Изгрев

170

725

347

4

Младост, Студентски, Панчарево

244

640

385

2

Люлин, Банкя

219

Столична община

1437

585
5287

365
3338

7
44

Столична община е изградила добро сътрудничество с граждански и неправителствени
организации. Този процес води до сключване на меморандум между СО и 31 граждански
организации за постигане на социална закрила и социално включване чрез социални услуги.

5. Социални предприятия
Европейската комисия насърчава развитието на социалните предприятия и солидарната
икономика като възможен подход за сътрудничество между уязвимите групи население и
местния бизнес. През май 2019 г. е приет закон, с който в България се регулира
дейността на социалните предприятия. В СО има редица добри примери за съвместно
партньорство между бизнес, неправителствени организации и доставчици на социални
услуги, които ангажират хора в неравностойно положение в икономическа дейност.
Според регистъра на Министерството на труда и социалната политика официално
регистрираните социални предприятия на територията на СО са само 8 – те включват
такива като „Светът на Мария“ – които въвличат в трудова заетост хора в
неравностойно положение, но и такива, които предлагат подкрепяща роля за специфична
група хора, като фондация „Образователно равенство – Аутизъм“. Извън официалния
регистър остават дейности като „Благичка – Zero Waste” – първият ресторант с нулев
отпадък, който наема младежи в неравностойно положение, или къща за хляб „Надежко“,
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която създава иновативен подход за рехабилитация на различни рискови групи хора чрез
месене на хляб. Не съществува статистика за точния брой социални предприятия в СО и
спектъра от извършваните от тях дейности.

6. Стратегическа рамка
● Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2020 (приета с Решение на Министерски съвет, Протокол №
5.1/06.02.2013 г.). Стратегията поставя като основна цел „подобряване
качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на
условия за тяхната пълноценна реализация посредством намаляване на бедността
и насърчаване на социалното включване“. Основните приоритети, които си
поставя, са осигуряване на възможности за заетост и повишаване на доходите от
труд чрез активно включване на пазара на труда; осигуряване на равен достъп до
качествено училищно и предучилищно образование; развитие на междусекторни
услуги за социално включване; осигуряване на устойчивост на социалните
плащания; осигуряване на достъпна среда – физическа и институционална;
подобряване на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на бездомните.
● Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България 2010-2025 ” (приета с Протокол № 8.2 на Министерския съвет от
24.02.2010 г.). Основната цел на стратегията е гарантиране правото на децата на
семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им
потребности. Конкретните цели, които поставя, са свързани с регламентиране на
широк спектър от услуги за деца и семейства, повишаване капацитета в
системата за закрила на детето, закриване на институции за деца в рамките на 15
години, недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в
системата на резидентна грижа.
● Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (20122020) (приета с Решение на Народното събрание от 01.03.2012 г.). Стратегическата
цел на документа е свързана със създаване на условия за равноправно интегриране
на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически
групи в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни
възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички
обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на
принципите на равнопоставеност и недискриминация.
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● Национална стратегия за дългосрочна грижа (приета с Решение № 2 на
Министерския съвет от 07.01.2014 г.). Основна цел на документа е създаване на
условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания
посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за
дългосрочна грижа според индивидуалните им потребности при постигане на подобър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им
предоставяне. Стратегията предлага това да се реализира чрез развиване на
мрежа от социални услуги в общността, съобразени с потребностите на
възрастните хора и хората с увреждане, осигуряване на устойчиво финансиране на
услугите за дългосрочна грижа, подобряване на механизмите за координация между
системите за социална и здравна грижа, поетапно преструктуриране на
системата за стационарно лечение на болни и деинституализация на грижите чрез
развиване на подходящи форми за грижа и лечение на хора с психични разстройства
и нуждаещите се от палиативни грижи.
● Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. (приета с Решение №
549 на Министерския съвет от 07.07.2016 г.). Стратегия има за цел да предостави
възможност на хората с увреждания да упражняват своите права чрез осигуряване
на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия, социалния и
културния живот на обществото. Основните приоритети, които поставя, са
свързани с осигуряване на достъп до среда за живеене и транспорт, осигуряване на
достъп и приобщаване на всяко дете в образователната система и възможност за
учене през целия живот, осигуряване на достъп до здравни услуги, осигуряване на
условия за работа и заетост на хората с увреждане, осигуряване на подкрепа за
живот в общността, осигуряване на достъп до спорт, туризъм и участие в
културния живот.
● Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017–
2020 г.) (приета с Решение № 115 на Министерския съвет от 09.02.2017 г.).
Програмата продължава целите, поставени в Националната стратегия за детето
2008–2018 г., като повишаване ефективността на мерките за закрила на децата
от насилие, създаване на ефективна система за превенция на домашно насилие над
деца, превенция на сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца,
превенция на всякакви форми на насилие срещу деца (като насилие в дигитална
среда, просия, скитничество, въвличане в родителски конфликти и т.н.); превенция
на насилието срещу деца в образователната система, повишаване на
чувствителността и информираността на обществото по въпросите на

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 590

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.

насилието над деца и повишаване на капацитета на професионалистите работещи
с деца.
● Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в
България: 2019–2030 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.
● Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област София
2016–2020 г. Общите цели на стратегията включват създаване на условия, при
които се гарантират правата на децата и насърчаване на устойчиво социално
включване на децата в риск и техните семейства, подобряване на социалната
закрила и преодоляване на изолацията на хората с увреждания, ефективно
упражняване на правото им на независим живот и разширяване на възможностите
за социално включване, създаване на условия за пълноценен живот на хората от
третата възраст чрез ефективно управление на социалните услуги, изграждане на
модерна инфраструктура, превенция на социалното изключване и подкрепа на
работата по ранна диагноза на лицата в риск от деменция.
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Слаби страни
● Липса на услуги за палиативни грижи за възрастни хора, които да осигуряват грижа
и поддържащо лечение на възрастни хора в края на живота.
● Липса на достатъчно кризисни центрове за временно настаняване на бездомни
хора.
● Липса на достатъчно квалифициран персонал за грижа за хора с увреждания.
● Действащата система за социално подпомагане на АСП не може да обхване найуязвимите групи хора, които живеят в най-голяма бедност – като бездомни хора,
хора с психични заболявания, хора с минимални пенсии.
Възможности
● Развитие на социалното предприемачество и солидарната икономика като
възможен подход за сътрудничество между уязвимите групи население и местния
бизнес.
● Участие в програми, подпомагани от Европейския социален фонд (ЕСФ). В момента
Министерство на труда и социалната политика разработва програма за храни
и/или основно материално подпомагане.
Заплахи
● Икономическа криза, която ще увеличи броя на нуждаещите се от социални помощи.
● Увеличаване на броя на децата, които отпадат от образователната система.
● Застаряване на населението.

7. SWOT Анализ
Силни страни
● Развита система на социални помощи, които са финансовият механизъм за
социално подпомагане.
● Изградена мрежа от социални услуги, насочени към основните рискови групи – деца
в риск, хора с увреждания, възрастни хора, бездомни и др.
● Изградена специализирана структура в СО в лицето на ОП „Социален патронаж“,
която предоставя социални услуги в дома.
● Действаща програма „Социални иновации“, която финансира проекти за социално
включване на уязвими групи хора.
● Действаща социална услуга „Асистент за независим живот“, която насърчава
социалното включване на нуждаещи се.
● Добро взаимодействие между СО и неправителствени и граждански организации,
които работят в полето на социалната закрила.
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1. Стратегическа рамка – описание на
действащите стратегически документи в
сферата на културата и техните връзки
Към момента на разработване на този план в областта на културата има налични четири
стратегически документа. Два от тях с по-общ стратегически характер – действащ и
в обсъждане. И два с изследователско-планови – като план за действие. Те са обвързани
помежду си както с целеполагането си, така и с приоритетите и дефинираните
хоризонтални политики и принципи на работа.
Единият документ е от по-високо национално ниво и е чернова, в обсъждане. Това е
Стратегия за развитие на българската култура 2019–2029. Тя осъществява връзката с
европейските насоки и тенденции за развитие на сектора, като взима под внимание и се
съобразява с местните стратегически и нормативни документи, регулиращи сектора,
взаимообвързаните сектори (туризъм, икономика, образование, регионално развитие) и
административното управление (гражданство и общности, програма за развитие на
страната, концепция за пространствено развитие). Освен анализ на състоянието по
области на културата за страната, елемент на стратегията е и обстоен анализ на
нормативната база като част от стратегическата рамка и засяга необходимите
промени в нея за адекватното и конкурентно развитие на сектора. Следва ПИРО в
сферата на културата да вземе под внимание създадената рамка, поради факта, че
периода на действия на двата документа почти напълно съвпада, а също така защото,
макар и чернова, тази стратегия по точен начин атакува основните проблеми на
сектора, включително и нормативната база. Оперативно това следва да стане
посредством локални действия, регулирани чрез общинската стратегия за култура.
Вторият документ е самата общинска стратегия. Тя е действаща - Стратегията за
развитие на културата в София 2013–2023 (София - творческа столица) и представя
рамката за развитие на културата на СО. Заложените стратегически цели се вписват
безусловно в поставената национална стратегическа рамка. Стратегията си поставя
няколко основни цели:
● да утвърди София като древен, модерен и космополитен град;
● да гарантира повишаване на участието на гражданите в културните дейности и
на потреблението на културни продукти и услуги;
● да позиционира София в европейския и световен културен календар като
привлекателна културна дестинация;
● да съдейства за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на
София.
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Приоритети:
● Достъп до култура
● Култура и човешки капитал
● Културното наследство на променящия се град
● София - град на творческата икономика
● Равнопоставено участие в глобалните културни процеси
Хоризонтални политики:
● развитие на инфраструктурата във всичките й аспекти: като материална база,
информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси;
● прилагане на иновации и проактивно отваряне в културните процеси;
● фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.
Инструменти:
● усъвършенстване на нормативната уредба на общинско ниво;
● множество нови инструменти за финансиране;
● развитие на маркетинга и мениджмънта на културата;
● информационно осигуряване на общинската културна политика;
● регулярни изследвания и анализи;
● междусекторни взаимодействия, партньорства, копродукции и др.
Тази стратегия дава рамката за развитие на още две планово ориентирани стратегии.
Едната е стратегията “Споделена визия”, която се занимава с предизвикателствата и
перспективите на свободната творческа сцена и регулира действия за утвърждаването
й. А другата е “София - Творчески град на киното (2017 - 2027)”, която демонстрира
обвързаността си с общата стратегия “София – творческа столица”. Стратегията
“София - творческа столица 2023”, дава стратегическата рамка, която бива доразвита
във всяка от плановете за действие за развитието и установяването на отделните
изкуства. Стратегията дава основните големи цели, които всяко изкуство да подкрепя,
подава приоритетите за развитие на всяко от изкуствата, както и хоризонталните
политики, с които се установява силното социално и икономическо въздействие на
изкуствата. Стратегията служи като свързващо звено между изкуствата, като дава
базата и взаимовръзките между изкуствата, а и с другите сектори. Пример е
“Стратегията за развитие на киното”, като част от стратегията “София - творческа
столица” - “София - Творчески град на киното”. Обвързаността на стратегическите
документи в културата на различните нива (европейско, национално, регионално и
местно), както и сфери (литература, театър, музика, визуални изкуства, танц) и
индустрии (кино, дизайн, архитектура) е изключителен пример за интегрираност на
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политиките, приемственост и пълнота. Практиката е добра и би подпомогнала и
другите сектори в развитието на града. Да се предложи като план за работа при
разработването и изпълнението на останалите секторни стратегии, като социалната,
икономическа и др. Естеството на ПИРО предполага осмисляне и извеждане на
взаимовръзките между отделните сектори, за това лесно може да се ползва като рамка
за системната разработка на стратегическите документи във всеки от секторите,
приемайки общите големи цели, зададените приоритети и хоризонталните политики.

2. Общи постановки и тенденции
Като столичен град София е мястото, в което всяко изкуство и област на изкуството
биват богато представени в институционален, творчески, образователен, бизнес и
активистки аспект. София е град с богата история и култура и като цяло е и мястото,
което успява с най-големи темпове да развива културата във всичките ѝ аспекти,
видове и сфери.
Като древна европейска столица София се характеризира със стилово, религиозно и
етническо многообразие на културното наследство и предлага зони, в които хармонично
съжителстват различни религии, етноси и култури. Общо на територията на Столична
община са регистрирани над 1600 недвижими културни ценности (единични, групови и
археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 147 са с
национално значение. Всички те са и силна предпоставка за богат и многообразен
културен живот, предпоставка за изграждане на недвусмислена културна и визуална
идентичност и международно разпознаване на столицата.
От друга страна, София е и притегателен център за младите хора със своите 185 средни
училища и над 20 университета, с развиваща се икономика и отвореност към света. Тук
се намират 22 учебни заведения по изкуства, от които 6 са с национално значение. Тук са
представени всички нива на културното предлагане – националното, общинското и
частното в цялата му палитра (творчески бизнеси, културни оператори, свободни
артисти и др.) Като столица, София е и сцена на разнообразно и многопластово
предоставяне на всевъзможни форми на култура, изкуство и благотворно поле за работа
на творчески индустрии. Всичко това създава безспорни предимства и поставя София
като град-лидер с богатата културно-институционална база и разнообразен културен
живот:
● 1/4 (53 театъра, опери и концертни зали) от театрите и 9% от библиотеките в
страната (93);
101
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● 46 музея от 229 за страната, от тях 6 национални от 9 за страната;
● над 60 галерии (вкл. в банки, учебни заведения и др.) – от тях 2 национални и 1
градска;
● 21 кинозали, 9 киноцентъра;
● 172 читалища;
● 177 издателства в страната, 130 са в София (73%);
● 27 културни центъра;
● 127 неформални пространства, приютяващи култура и изкуство.
При капитализиране на тези предимства се извежда на преден план и тяхната
икономическата и социална значимост:
● Показателите за икономическа значимост на културните и творчески индустрии
показват концентрация между 49% до 92% в града за различните браншове, според
“Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 101“;
● Пак по данни от същата стратегия, в изкуствата, културните и творчески
индустрии в България са заети 93 323 човека, което е 3,4% от заетите в
националната икономика, а в София заетите са 54 293 или 6,7% от всички заети в
града;
● В София са концентрирани много от културните и творчески индустрии. Водещи
области с над 90% концентрация по създаване на добавена стойност в столицата
са филмовата индустрия с 96,75% и софтуера и видео игрите с 90,35% от
оборотите им;
● Според стратегията “Творческа столица”, София е дом на редица алтернативни
културни пространства, разделени условно в четири категории: места на
малцинствата; скрити архитектурни забележителности; места на софийски
градски културни практики и места на алтернативна художествена продукция и
консумация.
Не без значение е и местоположението между Изтока и Запада, което задава особена
идентичност на града и следва да предпоставя към културна и социална толерантност.
Според стратегията “София - Творческа столица”, София е град на отворените
пространства, в които могат да застанат един до друг хора с различни нагласи, култури,
религии. Като доказателство се посочва фактът, че в самия център на града, в близост
един до друг, се намират четири храма: джамия, синагога, източноправославна църква и
католически молитвен дом, които образуват един своеобразен четириъгълник на
взаимното уважение между хора, изповядващи различни религии. Така, заключението е, че
“тази специфична култура на града допълнително се развива от постоянното

Източник: Стратегията СОФИЯ ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА 2013 - 2023
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нарастване на глобалната миграция и постепенното превръщане на градските
пространства в умалени копия на все по-пъстрия и разнороден свят около нас” (“София Творческа столица”). Стратегическата рамка на София поставя отвореността и
културното разнообразие като ценност, като ресурс за развитие, но и като възможност
за обществено израстване и обогатяване.
Всичко това е огромен потенциал, който за да се развива изисква сериозна
институционална, нормативна и административна подкрепа, както и целенасочена
политика (държавна и местна), която да се справи с поредицата предизвикателства и
опасни тенденции. Макар всички тези положителни предпоставки, развитието на
културата в града се случва бавно и трудно поради редица натрупващи се в годините
негативни влияния от социален, политически, икономически, а и локално културен
характер. Конкретен пример за последното са колебливите нива на толерантност към
различните, противно на очакването, че като град на кръстопът, свикнал с чужденци и
различни, тези нива биха били по-високи. Изследване, направено от Визия за София в
рамките на 2018, 2019 г. за качеството на живот показва 102, че тази толерантност има
вариативен характер и е по-скоро в отрицателната гама, което е валидно и за нивата на
доверие.

Източник: Изследване за Качество на живот, направено в рамките на работата по Визия
за София 2018–2019 година
Резултатите от изследването показват ниски нива на толерантност към различните,
което е видимо на следващата графика.

Социологическо проучване за Качество на живот в СО – Визия за София, 2018 – 20219 г. – териториално
представително за 13 социологически зони - https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/05/Изследване-за-Качествона-живот.pdf
102
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Източник: Изследване за Качество на живот, направено в рамките на работата по Визия
за София 2018 – 2019 година

Тези резултати насочват към заключението, че ако искаме да развиваме културното
многообразие и толерантност в града и да маркетираме София като космополитен град,
то следва да се насочат специални усилия в тази посока. Културата и културното
предлагане с неговите специфични културни продукти са много добра възможност и
отправна точка за повишаване на тази толерантност.
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Източник: Изследване за Качество на живот, направено в рамките на работата по Визия
за София 2018 – 2019 година

Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в
частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019, Визия за София
Сред силно забележимите тенденции са:
● възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и
изразяване чрез артистични дейности не са равномерно разпределени между
различните социални групи в столицата, както и между различните райони на града.
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● В стратегията “София - творческа столица”, се извеждат проблеми с така
наречения в документа комплекс на „малката” култура и пасивността на
културните оператори, също и фактори като наследената дългогодишна изолация,
геополитически негативи, липсата на подходяща инфраструктура и техническа
обезпеченост, малък пазар и езикова бариера, липсата на подготвени мениджъри и
предприемачи, ограничено финансиране.
● София няма достатъчно разпознаваеми международни културни събития. Дори
събитията, които предлагат конкурентно съдържание, не могат да се възползват
от потенциала си поради ограничен маркетинг и комуникация извън страната. В
тази посока на мислене навеждат и ниските бюджети на Българските културни
институти в света. В отчетите на културния календар на СО това е най-ниското
перо. (Референция: Секция ИКОНОМИКА в същия текст)
● Според експертите в сферата на културния мениджмънт бюджетите на найголемите и разпознаваеми международни културни събития на територията на
София са в пъти по-ниски от тези на сравними по мащаб събития в съседни
столици като Белград и Сараево. Липсата на устойчивост във финансирането им
прави невъзможно те да планират и да се развиват стратегически. Тук се реферира
най-вече към невъзможността организациите да разчитат на програми за
няколкогодишно финансиране поради устройството на финансовите
инструменти, който работят на годишна база.

Проучванията показват 103, че живеещите в центъра на града имат по-широки
възможности, но това разделение минава не само по линията център-периферия, но
и сред различните социални групи в града. Тенденцията е визуализирана на
приложената карта “Териториално разпределение на институциите за култура”.
● Наличие на многообразна алтернативна сцена, която се случва със собствените
усилия на гражданите, най-често извън културните институции и традиционните
културни пространства. Често незабелязана 104, свободната сцена на изкуствата
на София е неразпознаваема или в застой според 75% от анкетираните.
Свободната сцена реализира дейността със 17% от местни фондове и програми на
София, като привлича подкрепа от частни лица и други фондове. В София
професионалистите от свободната сцена работят пряко в своята област на
изкуства по-малко от половината от времето си, която обаче формира
съществена част от културния живот на столицата. Свободната творческа
сцена е най-важна за развитието на творците и изкуствата - 42% от
анкетираните.
● София не присъства в международните индекси на иновативните и креативните
градове 105. Равнището на регистрирани патенти в София е незадоволително в
сравнение с други съизмерими европейски градове. Проучване на социалното
въздействие на изкуствата върху града очертава и преобладаващото мнение на
младежите между 16 и 20 години в столицата, които „разбират културата като
чист град със забележителности, а не като възможност за лично участие и
собствена артистична изява“. В документа ясно се извежда рискът „човешкият
капитал в София да не разгърне творческия си потенциал“.
● Общи за КТИ 106 предизвикателства, според анализите на националната и местната
стратегии, са: преобладаващият брой микропредприятия; липсата на кредитно
доверие, т.е. ограниченото финансиране и оскъдно държавно проектно субсидиране;
висока степен на специализирано образование, но липса на бизнес подготовка; висок
дял на нематериалните активи, където авторските права и интелектуалната
собственост са базисен капитал; липсва изграден цялостен бизнес модел; липса на
обща координация и партньорски мрежи, особено в областта на дистрибуцията,
промотирането, износа. Тези характеристики, според стратегиите, определят
сектора като рисков за инвестиции, трудно предвидим, с трудни за оценка активи.
Тъй като в повечето случаи характеристиките на сектора са нематериални, могат
и трябва да бъдат преодолени.

103
Изследвания за Качество на живот в СО и Социалното въздействие на изкуствата върху града, направени в рамките на
работата по създаване на Визия за София 2050
104
Данни от изследване, проведено в рамките на работата за Споделена Визия - В сравнение с други европейски градове
(като Берлин, Белград, Букурещ, Барселона, Билбао) - http://artsofia.bg/bg/pub/spodelena-vizija-dokumenti
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Следните няколко схеми 107, макар и направени в изследване по съвсем друг повод и няколко
години по-късно, илюстрират изведената в общинската стратегия тенденция,
засягаща работата на артистите и културните оператори:

https://www.innovation-cities.com/index-2019-global-city-rankings/18842/
Културно-творчески индустрии
107
от изследването - Социалното въздействие на изкуствата върху града, 2018 – 2019 - https://vizia.sofia.bg/wpcontent/uploads/2019/02/Sotsialno-vuzdeistvie-na-izkustvata-vyrhu-grada.pdf
105
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Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в
частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019 година
На следващите две графики се виждат и разликите при организиране на събития в
центъра и в периферията.

Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в
частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019 година
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бюджетиране, включване на гражданите, артистите и културните оператори в
създаването на политики, събирането на данни за култура (потребление, интереси,
продукти на месечна, годишна и жанрова база) и унифициране на системата за събиране
на данни за всички институции на културата (национални, регионални и общински,
включително частни), силна децентрализация в културата и културното предлагане и
други. Тези аспекти са систематично дефинирани и в черновата на националната
стратегията за култура за 2019–2029 г. В разработването на пакета, засягащ
културата и създаването на рамката за следващия програмен период, следва да се
вземат под внимание идентифицираните предизвикателства и възможни решения, като
някои, поради устройствения си характер, касаят ПИРО в конкретика. В настоящия
анализ ще си позволим да ги илюстрираме следвайки структурата на общинската
стратегия за култура, като допълваме и обогатяваме описаното там с данни от
актуални изследвания и данни, подадени от СО за целите на плана, потвърждаващи вече
направените заключения и очертаващи се тенденции.

3. Културна инфраструктура
В последните години софийската културна сцена расте и се развива от гледна точка на
събития и културни организации. Успоредно с това трябва да се развива и материалната
база, за да може да обезпечи подобаващо нарастващите нужди от съвременна
материална база на по-бързо развиващите се културни организации и артисти.
Качеството на общинската и държавна културна инфраструктура, макар и след
поредиците от поддържащи ремонти, през последния програмен период е все още много
ниско.

Източник: Изследване за „Социалното въздействие на изкуствата върху града, в
частност на свободната творческа сцена на София”, 2018 – 2019 година
Макар и създадена през 2013 година, идентифицираните в стратегията “София Творческа столица” предизвикателства и възможности са напълно актуални и днес,
разглеждайки културната картина в града. Това съвсем не означава, че стратегията не е
изпълнявана целенасочено, напротив. Просто натрупаните с годините проблеми и
икономическите особености на сектора създават сложни обстоятелства около
реализацията на всички описани мерки и стратегически цели. А за регистрирането на
обективен напредък е нужно още време работа в същата посока, но с още по-големи
темпове и категоричност. Също и преразглеждане на нормативната база, дефинираща
работата на общинските културни институти, финансовите рамки - печалба и

Общинската културна инфраструктура включва четири театъра - Театър София, Малък
градски театър зад канала, Столичен куклен театър и Театър Възраждане; една галерия с
два филиала - Софийска градска художествена галерия с филиалите си - галерия “Васка
Емануилова” и галерия “Дечко Узунов”; Столична библиотека с клоновете си и 4 общински
културни института - Дом на културата Красно село, Дом на културата Надежда, Дом на
културата Искър, Дом на културата Средец. Наред с това следва да се имат предвид и
редица открити пространства за култура (около сто общо, с и без сцени), които се
стопанисват от различни структури на общинската администрация - районни
администрации, Дирекция “Зелена система” и др. Частично базата на общинската
културна инфраструктура е обновена и ремонтирана, но все още обектите се нуждаят
от модерно и атрактивно оборудване, с което да посрещат все по-нарастващите нужди
от модерна културна инфраструктура. А някои от сградите на общинската културна
инфраструктура имат и сериозни проблеми със сградния фонд, които силно затрудняват
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работата им и възможностите да достигнат до по-широки публики. По отношение на
откритите пространства за култура, освен няколко сцени в градския център (които
вече са обновени и добре технически обезпечени), всички се нуждаят от обновяване,
социализация и модерна инфраструктура, както такава за културни мероприятия, така и
техническа, като тоалетна, вода, ток и др.
Държавната културна инфраструктура покрива няколко различни направления - сценични
изкуства, музейно дело и галерии с техните филиали (разнообразна тематика исторически, етнографски, музика, литература, политика и др.), съвременно изкуство и
танцово и музикално - опера, балет, филхармония. Централните филиали на държавните
културни обекти са разположени предимно в централните градски части, с малки
изключения (Военно-исторически музей, Музей Боянска църква и др.). Разпредени по
територията на града, а и страната, са техните филиали и къщи-музеи, които
осъществяват по-оперативен обмен с посетителите си, дори и от по-събитиен
характер. Материалната база на държавната културна инфраструктура също е в
противоречиво състояние. Някои от културните институти са успели да инициират
обновяването на сградите и техниката, но за други, това е все още непосилна задача.
Често филиалите и къщите-музеи са тези, които по-трудно успяват да поддържат
своята материална база, макар и по-малка.

3.1. Общинска културна инфраструктура - състояние на
материална база
(референция: Карта на състоянието на културната инфраструктура)
3.1.1. ОКИ Средец
Сградата на ОКИ Средец е предвидена за основен ремонт от СО (в изпълнение на ОПР
2013-2020). Тъй като ремонтът не е реализиран в този период, то следва той да бъде
включен в плана за следващия период. Сградата разполага с:
● 4 учебни зали, като една с по-голям капацитет за 60 броя места за посетители и 3
по-малки с 20-25 места;
● 4 танцови зали с различен капацитет - 10 бр. места за посетители, 25, 30 и 45 найголямата;
● Концертна зала с 250 места за посетители;
● Фоайе към концертна зала, с капацитет 20 места за посетители.
За периода 2010 – 2020 година в ОКИ Средец са извършени ремонтни дейности на обща
стойност 169 062 лв. В тази сума влизат основни и аварийни ремонти на сградния фонд.
Остава висящ въпросът с обновяване на оборудването и обща модернизация на
танцовите и концертни помещения.
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3.1.2. ОКИ Надежда
Общинският културен институт “Надежда” е културният център на район “Надежда”.
Разполага с двуетажна сграда с пристройка, в които има:
● Административна част;
● 6 помещения, предназначени за репетиционни;
● 2 балетни зали;
● Галерия;
● Концертна зала с прилежащи гримьорни - 158 седящи места, с допълнително
поставени столове достига до 250 места при необходимост;
● Камерна зала - 40 седящи места;
● Конферентна зала;
● Просторно фоайе за изложби - до 50 места.
В годините основната сграда на ОКИ “Надежда” е претърпяла редица частични
козметични, текущи, планирани и аварийни ремонти, осъществени с ресурса на
института. Тя се нуждае от основен ремонт и реконструкция. Заложена е за основен
ремонт в ОПР за периода 2013 – 2020 г., който е следвало да бъде финансиран по вторият
етап на ОПРР, но до момента процедура по ремонт не е започнала и проектът следва да
бъде разгледан като възможен за следващата програма. Сградата разполага с проектна
документация за основната част, без помещенията, които към момента все още се
ползват от Уникредит Булбанк, но следва да бъдат освободени в най-скоро време.
Пристройката е в тежко физическо състояние, като разрушаването й се ускорява и от
силното земетресение през 2012 г.
Необходимите ремонтни дейности са, както следва:
● На освободените от Уникредит Булбанк помещения изграждане на вход за публика и
Арт Кафе /Пристройката/;
● Рампа и платформа за хора в неравностойно положение;
● Смяна на дограмата на основната сграда и пристройка към нея;
● По препоръка от Топлофикация София - изграждане на нова отоплителна система;
● Конструктивно укрепване поради задълбочаващото се пропукване на стените;
● Оформяне на фасадата и околното пространство с подходящ интериор и
озеленяване;
● Козирката при главния вход на института е рушаща се в следствие на няколкото
бури. Нуждае се от нов проект и изграждането й, което да обезпечи
осъществяване на събития на открито на площадката пред служебния вход;
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● Изграждане на служебен паркинг от източната страна за облекчаване товароразтоварните дейности, както и за паркиране на бусове/ автобуси, превозващи
участници в събитията.
През 2013 – 2020 са изпълнявани дейности, свързани с подобряване условията на труд,
във връзка с новите програми и стратегии за развитие на културата, за привличане на
повече и по-разнообразни публики:
● Укрепване на фасадата, козирката, цялостен ремонт на покрива;
● Частична подмяна на дограма, изолация;
● Козметични ремонти в кабинетите на администрацията;
● Подмяна на остаряла, амортизирана ВиК и ел. инсталации;
● Изграждане на нова сцена, подмяна на амортизирани носещи конструкции, нов
ролетен екран;
● Ремонт с претапициране на столовете в концертната зала, смяна на изтърканата
подова настилка;
● По препоръки на СТМ и пожарна безопасност се подмени част от системата за
пожароизвестяване;
● Пригаждане на зала за народни танци за нуждите на ДЦИ;
● Ремонт на балетната зала и на помещенията за групови репетиции;
● Основен ремонт на санитарните помещения;
● Основен ремонт и подмяна на дограмата на помещението, определено за нототека;
● Изграждане на касов възел;
● Изграждане на рампа към основен вход;
● Изграждане на звукозаписно студио към концертната зала.
Следва да се има предвид, че извършените ремонтни дейности са частични и не отменят
необходимостта от основен ремонт на сградата, съобразен с изброениете в
предходната точка нужди.
3.1.3. ОКИ Искър
Дом на културата “Искър” се помещава в масивна сграда на три етажа, един от които
тавански, с централно топлоснабдяване. Разполага със следните помещения:
● Концертна зала с 400 места, сцена и сценична механизация- 324 кв.м, 3220 куб.м;
сцена с размери ширина - 15,2 м, дълбочина – 5 м, височина – 9,90 м, странични
джобове – 48 кв.м и височина- 15,2 м, гримьорни – 2 бр. с площ 18 кв.м;
● Камерна зала с до 80 места – 48 кв.м;
● Фоайета с обща квадратура 520 кв.м;
● Библиотека - 72 кв.м;

●
●
●
●
●
●
●
●
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Нототека – 95 кв.м;
3 репетиционни зали с обща площ 260 кв.м, до 70 посетители общо;
3 учебни зали с обща площ – 140 кв.м;
6 административни помещения с обща площ 180 кв.м;
Детски център в сутерен – 440 кв.м;
Гардероби и др. помощни помещения с обща площ 400 кв.м;
Абонатна станция – 150 кв.м;
Противорадиационно укритие – 80,74 кв.м.

Сградата има технически паспорт и конструктивно обследване от 2008 г. Според
подадената информация, „от изграждането на сградата досега не са извършвани
преустройства, повлияващи върху конструкцията на сградата“. Основни елементи:
● Покривна конструкция – гредоред,
● Повредени архитектурни елементи на корнизите на сградата - декоративни
стрехи – опасни за преминаващите около сградата,
● Наводнявани мазета поради високо ниво на подпочвени води,
● Дограма – дървена от 1953 година,
● Няма топлоизолация.
През изтеклия програмен период 2013 – 2020 са извършени поетапно възстановяване на
архитектурни елементи на козирките на сградата - декоративни стрехи, и е започнала
поетапна подмяна на дървената дограма, както и ремонт на сутерена, но без
хидроизолация. По-конкретно ремонтните дейности са, както следва:
● Извършени със средства от СУСОПФ - Столична община:
o Ремонт на помещение и подмяна на абонатна станция
o Ремонт на сутерен с цел изграждане на детски център
● Извършени със средства от бюджета на ОКИ Дом на Културата “Искър” и
собствени приходи:
o Подмяна на фасадни врати с ПВЦ дограма
o Ремонт на камерна зала
o Изграждане на билетна каса
o Ремонт на помещение за нототека
o Изграждане на озвучителна кабина в концертна зала
o Ремонт на зала „Фолклор“
o Изработка на емблема и надпис на сградата
o Ремонт на концертна зала
o Ремонт на покрив – частично, подмяна на орнаменти и ламарина, грунд и боя
за ламарина по целия покрив
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o Ремонт на зала „Балет“ и санитарни помещения в залата
o Полагане битумно покритие - южен скат на покрив
o Изграждане на нова танцова зала, подмяна дограма, поставяне на стена огледала, станки
o Ремонт на 2 адм. помещения, вкл. подмяна дограма
o Ремонт на сутерен с цел изграждане Детски център
o Частична подмяна на дървена с ПВЦ дограма
o Ремонт на зала „Шарен свят“ и подмяна на дограма
o Ремонт на гримьорни, пространство зад сцена, подмяна на врати с ПВЦ,
изграждане кабина за пултове
o Реконструкция и подмяна на орнаменти по покрив - частично.
По оценка на екипа на ОКИ Искър, в следствие на извършените в годините ремонти,
състоянието на сградата е сравнително добро. Въпреки това обаче остават големите
ремонти, за които ОКИ Искър не би могъл да отдели средства. Това е, както следва:
● Подпокривното пространство на концертната зала - то е изпълнено с големи (над
метър) панели от слама, закрепени със свързващо вещество. Панелите са в тежко
състояние и постепенно падат. Пространството е ниско и трудно за работа, а
панелите падат върху изградена стоманена рамка, която държи гипсовите
орнаменти над столовете за публиката. Необходимо е експертно да се прецени с
какъв материал да се изпълни ремонта, за да отговаря на противопожарните
изисквания;
● Изграждане на рампа за инвалиди;
● Изграждане на пожаро-известителна система, с каквато сградата не разполага;
● Довършване на подмяната на дограма (от 1953 г.) в участъците, които екипът не е
успял да покрие със собствени средства;
● Основен ремонт и осъвременяване на библиотеката;
● Изграждане на нова репетиционна зала.
3.1.4. ОКИ Красно село
Сградата на ОКИ Красно село е масивна, триетажна сграда с внушителна архитектура,
което още повече усилва въздействието от местоположението в заобикалящата я
зеленина на парк Хиподрума. Сградата има 5 входа с 5 лесно достъпни зали, като 3 от тях
са свързани. 4 от залите са с по 100 места за посетители и една по-малка, с 50. Сградата
е достъпна за хора с увреждания благодарение на добре изградената инфраструктура на
входовете й. Според екипа на ОКИ Красно село, материалната база е съвременна и в много
добро състояние. Има изградени противопожарни системи и правилници, които се
актуализират периодично. Частично има СОТ и застраховка, покриваща щети от пожар,
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природни бедствия, аварии, урагани, градушка, проливен дъжд, земетресение и др.
Ръководството цели да поддържа сградата в синхрон със съвременните и непрекъснато
нарастващи изисквания за организация на културни събития. Помещенията са
оборудвани с подвижни мебели и технически средства, от които повечето се нуждаят
от подмяна.
През 2020 година в административната част се изгражда помещение за нототека, в
което се съхраняват всички нотни партитури на музикалните състави. През 2019
година са подменени всички компютри в административната част. Направени са
инвестиции в информационно-комуникационните технологии - изграден оптичен кабел за
интернет, Wi-Fi покритие в цялата сграда, периодично обновяван сайт на института,
както и месечна видео анотация в централното фоайе на сградата. Екипът на ОКИ
Красно село поддържа партньорство с туристическо-информационния център на СО,
като с това подпомага достигането на информацията за културната дейност на ОКИ
Красно село до по-широки публики, включително и туристи.
В периода октомври 2015 - декември 2017 е извършен основен ремонт с целеви средства
на СО. Ремонтните дейности покриват:
● Външна облицовка на цялата сграда
● Нова дограма
● Изграждане на бетон-шайби и изкопани липсващи шахти
● Пребоядисване на всички помещения
В годините преди 2015:
● Ремонт на покрива
● Електрическа инсталация
● Паркет в залите
● Подмяна на надписа над централния вход
● Други дребни поддържащи сградата ремонти.
3.1.5. Театър София
Театър София разполага с две постоянни вътрешни сцени (Голяма и камерна), две
открити временни летни сцени (Открита сцена АРЕНА, Сцена на стълбите пред
театъра), голямо и малко фоайета. Броят места за зрители е, както следва:
● Голяма сцена - 314
● Камерна сцена - 60
● Открита сцена АРЕНА - 90
● Сцена пред стълбите на театъра - 300.
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Състоянието на материалната база от конструктивна гледна точка е добро, но
инсталациите на сградата се нуждаят от основен ремонт. Електроинсталацията е в
много лошо състояние, както и ВиК мрежата. Климатичната инсталация не работи
пълноценно, регистрират се големи загуби, което затруднява работата на театъра.
Сценичното оборудване и механизацията са морално остарели и силно затрудняват
работата. Особено е трудно, когато се цели да се привлекат външни екипи. Остарялата
материална и техническа база затрудняват творческото производство и
реализирането на дълготрайни партньорства. През годините са правени частични
ремонти, които са по-скоро реактивни и не подчинени на ясна концепция за обновяване на
базата и модернизация на техниката. Ремонтите се състоят в следното:
● 2014 - Ремонт на покрив, ремонти на бойлера и електро таблата, изграждане на
видео наблюдение;
● 2015 - Авариен ремонт на ниско напрежение, аварирал електродвигател, ремонт на
покривно покритие, авариен ремонт на ВиК мрежата;
● 2016 - Авариен ремонт на покрив, ремонт на фоайе;
● 2017 - Ремонт на абонатна станция парно, ремонт на смесителен пулт и
микрофони, ремонт на служебен автомобил;
● 2018 - Ремонт на отоплителна инсталация, ремонт на служебен автомобил, ремонт
на ВиК мрежа, ремонт на товарен асансьор;
● 2019 - Ремонт на вентилационна система и ремонт на парогенератор;
● 2020 - ремонт на ВиК мрежа, ремонт на покрив, ремонт на захранващ кабел
трафопост.

Като цяло състоянието на сградата на МГТ Зад канала изглежда добро. За следващия
период следва да се предвидят разходи за поддръжка.

Препоръката е да се разработи концепция за поетапно обновяване на цялата база, заедно
с техниката, така че да се постигне съвременен и модерен вид, с който театърът да се
маркетира по-успешно и да подпомага с гордост културното развитие на СО.

Онова, което НЕ се включва в ремонта и все още е предмет на очакване е ремонт на
производствени ателиета за декори, дърводелско ателие, железарско ателие и шивашкобутафорно ателие; подмяна на осветителни тела (прожектори). От особена важност е
ремонтът на производствените ателиета, тъй като те предпоставят добрата
работа и здравословна среда (осветеност, запрашеност) на служителите и високото
качество на театралния продукт.

3.1.6. МГТ Зад канала
Екипът на Малък градски театър Зад канала определя състоянието на материалната си
база като задоволително. Изпълнените ремонтни дейности със средства отпуснати от
СОС за изминалия програмен период (в рамките на изпълнение на ОПР 2013-2020) са:
● 2014 - Основен ремонт на административната сграда на ул. “А. Константинов” 40;
● 2016 - Подмяна на вентилационната и климатичната инсталация на театъра;
● 2017 - Подмяна на пожаро-известителната централа; доставка на дюшеме; ремонт
на сцена и сценично оборудване; доставка на озвучителна система и оборудване на
тон-операторска кабина; доставка, окабеляване и монтаж на художествено
осветление; доставка на пулт за управление на осветление;
● 2018 - Подмяна на отоплителна инсталация в административната сграда.

3.1.7. Столичен куклен театър
Столичен куклен театър разполага с две сгради, намиращи се на различни места в града салон на ул. “Ген Гурко” 14, където е основната сграда, администрация и главна сцена и
салон на бул. “Янко Сакъзов” 17-19, където има зала и художествено-производствени
ателиета.
Двете сгради са в диаметрално противоположно материално и техническо състояние.
Сградата на бул. “Янко Сакъзов” е в много добро материално състояние, след основен
ремонт, който я привежда към основните изисквания за културен обект в сферата на
сценичните изкуства. Въведена е в експлоатация на 05.02.2020, в изпълнение на ОПР
2013-2020. Към момента залата разполага със 128 седящи места и 6 места за хора със
специални потребности, разположени на 12 реда.
Ремонтните дейности покриват както следва: електросистемата на театъра; ВиК,
ОВИ; проектирана и изградена пожаро-известителна инсталация; ремонтирани и
проборудвани сцена и зрителна зала; подменени зрителски столове, стени, обшивки и
подови настилки; изградени нови помещения - гримьорни, тоалетни за инвалиди, подобрен
достъп за хора със специални потребности.

Сградата на СКТ, намираща се на ул. “Ген. Гурко” е в много тежко материално състояние.
Последният ремонт, който е извършен там, е от 2006 година и засяга фоайета,
тоалетни за публика и служители и гримьорни. По данни от екипа на СТК става ясно, че за
последните 7 години са извършвани само аварийни частични ремонти на силно
амортизираните ВиК и електропреносна мрежи. Ремонт и частично преустройство на
сградата са били предвидени в предходния програмен период с проект BG161O001/502/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на СО по ОПРР за
периода 2013-2020”, финансиран по ОПРР 2007–2013. Тази инициатива не е осъществена
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до днес. Сега сградата на кукленият театър е в още по-тежко състояние, като
необходимостта от цялостен ремонт, обновяване и осъвременяване е огромна. Следва да
се предвиди цялостен основен ремонт и особено на зрителната зала, който да включва:
● Подова настилка, която да бъде изградена амфитеатрално за по-добра видимост на
зрителите, както и да бъдат подсигурени няколко места за хора със специални
нужди;
● Подмяна на столове за зрители - почти 40-годишните столове следва да бъдат
подменени с нови и модерни, които да отговарят на съвременните изисквания за
удобство, дизайн и поддръжка;
● Акустична ламперия - старата изключително амортизирана и опасна ламперия
следва да бъде подменена с огнеупорна нова акустична ламперия, която да отговаря
на всички съвременни изисквания;
● ОВК - въздухо-водната система на театъра не е в изправност още от 80-те
години на миналия век, запрашаването и задушаването на залата стават все поопасни, особено в епидемиологично време. Опасно е както за служителите в
театъра, така и за посетителите му. Към тази система е от особена важност да
се изгради и противопожарна система, която към момента липсва, както и система
за отвеждане на димни продукти в случай на пожар;
● Електроинсталация - сградата, както и сцената, се нуждаят от пълна подмяна на
електроинсталацията. Съществуващата инсталация е морално остаряла и опасна
за експлоатация. Има сериозни затруднения, когато се налага включване на
съвременни интелигентни устройства за представленията;
● ВиК - нужен е основен ремонт на цялата система, тъй като често се случва пробив
на тръби, зазидани в стените, което води до чести течове и разрушаване на стени
и мазилки. Нужна е инсталация на модерни автоматични помпи, които да изпомпват
водата при проливни дъждове, тъй като зрителната зала, а и други сервизни
помещения, се намират под нивото на градската канализация.
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ремонта на покрив и фасади. Следва да се вземе предвид факта, че сградата помещава
повече функции, от колкото реално може да поеме.
3.1.9. Театър Възраждане
Театър Възраждане не разполага със собствена сграда. Той се помещава в сградата на
Столична библиотека, на пл. “Славейков” 4, което създава големи затруднения в
работата на театъра. Осезаема е липсата на достатъчно помещения както за
административна дейност, така и за творческа. Столична библиотека и Театър
Възраждане ползват една и съща зала за представления, която е особено малка, и
разполагането на декори, сцена и места за публиката е предизвикателство при всяко
представление. В зависимост от мащаба на декорите и сцената местата за публика
варират между 50 и 100, като за повечето представления седящите места в залата са за
около 80 човека. Друго значително препятствие е мястото за съхранение на декори.
Според данни от екипа на театъра, липсата на помещения в библиотеката ги поставят
в ситуация, в която им се налага да държат декорите си по коридорите на сградата,
което освен, че е неудобно и застрашаващо целостта на самите декори, е и проблем от
противопожарна гледна точка. Това важи и за съхранение на архива на театъра.
Изискванията на държавния архив не могат да бъдат спазени поради липса на помещения
за съхранение.
В случая с театър Възраждане дори не можем да говорим за ремонтна дейност, той се
нуждае от самостоятелна сграда, за да упражнява дейността си по съвременен и
приобщаващ публиките и артистите начин.

От особено значение е ремонтните дейности в театъра да бъдат планирани и
извършени в цялост, тъй като състоянието на цялата база е много лошо и частичен
ремонт или само системен ще създаде още по-големи предизвикателства пред
връщането на живота в сградата.

Изпълнените в рамките на последния програмен период ремонтни дейности са, както
следва:
● 2015 - Основен ремонт на климатичната инсталация;
● 2016 - Основен ремонт на климатичната инсталация;
● 2017 - Доставка и монтаж на театрални столове; доставка и монтаж на
шумоизолиращи врати; полагане на подова замазка и смола; подмяна на дървен под на
сцената; доставка и монтаж на ПВЦ дограма и алуминиева конструкция с подвижна
стълба.

3.1.8. Столична библиотека
Според данни на екипа на Столична библиотека материалното състояние на сградата е
добро. Но библиотеката се нуждае от осъвременяване като цяло, така че да може да
покрие изискванията и нуждите на новото информационно поколение. В рамките на
последния програмен период сградата на библиотеката е претърпяла няколко аварийни

3.1.10. Софийска градска художествена галерия
Галерията разполага с основна сграда и два филиала - галерия “Васка Емануилова” и галерия
“Дечко Узунов”. Материалната база е в добро състояние. В последния програмен период са
извършени следните ремонтни дейности:
● 2014 - Климатизация на залите на СГХГ;
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● 2015 - Довършване на проекта с климатизацията;
● 2017 - Климатизация на филиал галерия “В. Емануилова”; Климатизация и
реставрация на ателие в СГХГ;
● 2018 - ремонт на тоалетни и книжарница СГХГ; Ремонт на покрив на филиал галерия “Дечко Узунов”.
От описаното по-горе ясно се вижда, че като цяло общинската културна
инфраструктура се нуждае от целенасочена и систематична подкрепа за подновяване и
осъвременяване на материалната база, не само на сградния фонд, но и на обзавеждането и
техническото оборудване. Целите за извеждане на културата на София на европейско
ниво пряко се свързват с наличието на нова, модерна и мултифункционална база, която да
може да улесни и повиши качеството на работата на екипите на културните
институти и да увенчае с успех усилията, които те полагат за популяризиране и
създаване на нови културни събития и дълготрайни партньорства с разнообразни
местни и европейски организации.
От друга страна, за създаването на култура и културни продукти, насочени към всички и
в близост до всички социални и икономически групи, е редно да се мисли и за по-широко
покритие на територията с обекти на културата. Развитието на културни центрове и
в периферията на града е важна посока в контекста на културните политики. За тези
цели следва да се обследват възможностите за оползотворяване на индустриалното
наследство и за обвързване с вече добре разпределената база на софийските читалища.
Експертните заключения в редица изследвания сочат, че недостатъчно добре се
използват индустриалните сгради - наследени от миналото пространства, които
могат да бъдат превърнати в интерактивни пространства за култура. Подобно усилие
би удовлетворило недостига от алтернативни пространства за култура и за изява на
млади творци за техните дебюти. Общинските културни институти и читалищата
покриват една относително стандартна форма на култура и културно предлагане, но за
целите на развитието на културата в София са нужни и още усилия в посока внедряване
на съвременното изкуство в обичайните културни практики, търсения и продукти.
Според експертните оценки, изведен на преден план в общинската и национална
стратегии за култура е и още един проблем, засягащ материалната база и
пространствата за култура на общината. Това е заключението, че капацитетът на
обществените пространства за предлагане на културни продукти и услуги не се
използва пълноценно. И това в голяма степен важи и за читалищата и техните бази.
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Материалната база на читалищата е също в тежко състояние, особено по отношение на
оборудването и съвременните стандарти, определящи културните места като
атрактивни. Изключение правят няколко читалища, които по разнообразни начини са
успели да се преборят за средства за обновяване на сградния си фонд, но това далеч не
важи за оборудването и мебелировката им. В София има активно действащи повече от
170 читалища. Те са най-добре разпределените по територията на общината културни
обекти, които предлагат и богат набор от занимания, както културни, така и
образователни. (Референция към Карта концентрация на читалищата по ГЕ и Карта
дейности на читалищата в СО) 79 от софийските читалища осигуряват достъп до
компютър и интернет за ползване от потребители и 98 читалища са с функционираща
библиотека. Те са с най-добро териториално покритие и работят с много богат набор
от деца и възрастни от различни социални и икономически групи, което ги прави силни
съюзници в привличането, култивирането и възпитаването на нови публики.
Читалищата са и тези, които до голяма степен покриват сферата на любителските
изкуства, дават платформа за участие и допринасят към културния живот на цялата
община. Но това не би било възможно без целенасочена подкрепа за обновяване и
осъвременяване на материалната база и оборудване, особено на по-активните от тях.

3.2. Държавна културна инфраструктура - състояние на
материалната база
Представената по-долу информация не покрива всички държавни културни институти.
Тя разглежда само тези, които подадоха данни за състоянието на материалната си база,
като информацията покрива само сферата на сценичните изкуства.
3.2.1. Софийска опера и балет
Ремонтите извършени в рамките на предходния програмен период са, както следва:
● Ремонт на дренчерна инсталация
● Ремонт на ПИИ
● Ремонт ППО
● Ремонт на склад No5, местност Къро
● Ремонт на водопровод, местност Къро
● Ремонт на водопровод в сграда “Опера”
● Ремонт главно захранване
● Ремонт хорова зала вкл. настилка
● Аварийни ремонти на покриви - Опера и складова база
● Ремонт противопожарни кранове
● Ремонт фасада сграда “Опера” - частичен
● Ремонт канцеларии - колцентър, архив, библиотека, стая охрана и др.
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● Ремонт фоайета и стълбища, водосточни тръби и др.
Съответно тези, които остават да бъдат извършени в близко бъдеще са, както следва:
● Покрив на сградата и склад декори - основен преглед и ремонт
● Водопроводна инсталация - съществуват участъци, които не са подновени при
ремонта на сградата от 2017 г.(подменени са само в северната част на сградата)
● Сцена - никога не е извършван ремонт на пода на сцената, освен частично
покриване на част от него с плоскости преди повече от 12 години
● Горна и долна сценична механизация - за пълна подмяна
● Електрическа инсталация - съществуващата ел. инсталация в зоната на сцената
не е подменяна
● Възстановяване на товарния асансьор след спиране на течовете в тунела и склад
декори
● Възстановяване на източната фасадата на сградата на Операта, както и пълен
ремонт на долната част на стрехите. Към момента съществува опасност от
откъсване на орнаменти и плочи от фасадата, които могат да наранят пешеходци
● Пълна подмяна на трафопоста на сградата. Преди 7 години е пусната процедура по
ЗОП. По време на нейното действие бива спряна от МК поради предложение за
прехвърляне на трафопоста към ЧЕЗ. До този момент тази процедура не е
извършена. Има изготвен проект от страна на операта, който чака своята
реализация. Приблизителната му стойност е 500 000 лв.
● Малка сцена: основен проблем - липса на вентилация. Необходимо е изграждане на
отделна вентилационна система за обслужване на залата и сцената
● Ограда на складова база в местността "Къро", община “Младост” - Поради
започване на строителни дейности от община "Младост" за реализация на новия
кадастрален план се налага спешно изграждане на нова по реалната граница на
имота. Дължината на оградата е около 70 л. м.
● Ремонт на покриви на складова база в местността "Къро", община “Младост” ●
●
●

●

необходимо е поставяне на хидроизолация на част от сградите
Ел. инсталация на складова база в местността "Къро", община “Младост” подновяване на част от ел. инсталациите на сградите
Водопровод на складова база в местността "Къро", община “Младост” - изграждане
на самостоятелен водопровод за свързване със Софийска вода
Сигнално-охранителна и противопожарна система на складова база в местността
"Къро", община “Младост” - изграждане на цялостна система за обезопасяване на
складовите помещения
Необходимост от изграждане на вентилационна и прахоуловителна системи на
всички производствени ателиета.
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3.2.2. Софийска филхармония
Извършените частични ремонти в сградата са, както следва:
● Изграждане на нова климатична инсталация през 2011 г.
● Сцената на голяма зала - укрепване, циклене, лакиране
● Паркетната настилка в Камерна зала
● Основен ремонт на органа и на всички музикални инструменти, собственост на
Софийска филхармония
● Ремонтни дейности на климатична инсталация и ВиК инсталация
Въпреки тези ремонтни намеси, сградата е в тежко материално състояние. Ремонтът
от 2011 година не засяга инсталациите на сградата. Съседството с “Гранд Хотел
България” и започналият ремонт там допълнително отежняват състоянието на
материалната база. Двете сгради са свързани с много общи гранични стени и проходи.
След действия като разрушаване на стени и покривни конструкции се откриват
пространства, които се пълнят с вода. Това е проблем, който следва да се разреши.
Ремонтите, които следва да се предвидят са, както следва:
● електропреносна, топлопроводна и ВиК мрежи
● ремонт на покрива за отстраняване на течове.
3.2.3. Народен театър “Иван Вазов”
Народният театър е един от малкото културни институти с добра материална база.
Извършените там ремонти за последните години са:
● Реставрация на фасадата
● Ремонт ПСИ
● Ремонт видеонаблюдение
● Ремонт ложи
● Ремонт санитарни помещения
● Ремонт хидравлична сценична механизация
● Ремонт вентилация и ел. инсталация
3.2.4. Сатиричен театър “Алеко Константинов”
Другият театър, който се радва да добра материална база, е Сатиричния театър. През
изминалия програмен период базата е била обновена в следните действия:
● Подновяване на осветление билетна каса
● Претапициране портал голяма сцена
● Подмяна дъно на голяма сцена
● Изработка и монтаж оградни пана пред театъра
● Асфалтиране участък от улицата пред театъра
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Индустриален под за склад “Декори”
Изработка и монтаж декоративна облицовка на театъра
Смяна 5 бр. врати за публика
Рекламен надпис "Сатиричен театър" на козирката
Ремонт на зала за презентации (репетиции)
Боядисване на голяма сцена
Обновяване на кафе-бар в долно фоайе
Реконструкция на зрителна зала на Голяма сцена
ОВК - голяма сцена и зала
Смяна врати в административната част - етаж 2 и 3
Ремонтни дейности (боядисване) в административната част - етаж 2 и 3

3.2.5. Театър Българска Армия
Това е един от театрите, който не е реновиран през последните години изобщо. Нито
материалната база, нито оборудването. За да може театърът да отговаря на всички
изисквания, следва да се предвиди основен ремонт, към който да се добавят и всички
инсталации.
3.2.6. Театър 199 “Валентин Стойчев”
Основен ремонт на театъра е правен през 2006 година, от тогава са правени само леки
козметични ремонти за поддръжка на базата. Сградата е в много добро състояние.
Извършва се ежегодно обновяване и надграждане на съществуващата осветителна и
озвучителна техника.
3.2.7. Театрална работилница “Сфумато”
Театърът е със задоволително състояние на материалната база. През 2017 година е
направен ремонт на покрива.
3.2.8. Младежки театър “Николай Бинев”
През изминалия програмен период голяма част от проблемите на сградата са били
решени.
● Ремонт покрив зрителна зала
● Ремонт централно фоайе за публика и билетна каса
● Ремонт на коридори (таван и стени) за зрителна зала партер
● Подмяна и ремонт на компрометирани пожарни кранове
● Ремонт на 6 стаи от административна сграда
● Реставрация и ремонт на архитектурен и сценичен портал на сцена
● Укрепване и ремонт на колони от подземен склад декори
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● Подмяна на настилка и поставяне на водоизолационен слой във вътрешен двор до
железарска работилница и склад за метал
● Проектиране и изграждане на хидравличен подемник за пренос на декори между ниво
сцена и ниво подземен склад за декори
● Премахване на стара настилка и поставяне на нов балетен под в балетна зала
"Арабеск".
Но все пак остават няколко важни за доброто функциониране на театъра ремонта, а
именно:
● Спешна необходимост от изграждане на отводнителен пояс около сградата на
театъра, за да се преустановят наводненията в партера
● Възстановяване на съществуващото ВиК захранване от бул. "Васил Левски"
● Необходимост от цялостен ремонт на покрив на административна сграда и
железарска работилница
● Подмяна на дограма и топлоизолация на северната и източна фасада на сградата

4. Публики и достъп до култура
Този елемент от културното потребление и политика има няколко аспекта. От една
страна това е физическият достъп до мястото за култура и културната институция
и/или продукт. От друга, това е човешката потребност и духовни търсения и
разпознаване на важността от присъствието на културата в живота му. И двата
аспекта за свързани един с друг. И двата аспекта се нуждаят от особено внимание,
което до голяма степен следва да бъде добре интегрирано и обвързано и с редица други
сектори на планирането, като транспорт, административно управление, образование,
включително гражданско и др.
Елементът се влияе и от още две зависимости. Това са изборът на място на артиста да
създава културен продукт и качеството на самия културния продукт и неговата
адаптивност по отношение на нуждите и възможностите за разбиране на този продукт
на различните публики.
Изследванията и данните за посещаемост на културните събития на общинските
културни институти и читалищата показват, че в София през последните години се
наблюдава нарастване на броя на публиките. Само за сведение, посещаемостта на
Столична библиотека е нараснала почти двойно само за 4 години, от 2015 г. с 298 746
посетителя, до 530 216, регистрирани за 2019 година. И още повече за Театър Сириус на
ОКИ Красно село, където за 2015 г. има 423 продадени билета, а за 2019 – 1676 продадени
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билета. В следващите таблици може да се види и статистика за други общински
културни институти.
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Тази положителна тенденция би била още по-успешна, ако политиките в тази посока са
по-цялостни и правят връзка с повече жанрове. Тук ясно се откроява положителната
роля на фестивалите, в случая с библиотеките това са литературните фестивали,
както и възможностите за онлайн реклама и разширяване на партньорската мрежа на
институтите и др. Въпреки това, обаче, достъпът до културни събития все още е
ограничен, особено за хората живеещи в по-периферни райони. Повечето от проявите се
случват в центъра на града, което затруднява достъпа на живеещите в кварталите и
крайградските зони на София. (Референция: Карта на концентрацията на обекти на
културата по ГЕ) Достигането на Софийската опера или филхармония от някое от
северните села в Столична община може да се превърне в истинско предизвикателство
за ентусиаста, дръзнал да потърси досег с по-високата култура на столичната
културна сцена. Все още липсват достатъчно активни, взаимообвързани и
последователни политики, които да привличат нови публики, включително и чрез
образователни програми и използване на нови технологии. Потенциал за това имат
софийските читалища, но е необходима дългосрочна и целенасочена работа в посока
осъвременяване на културния и образователен продукт и база, за да се преодолее
огромната пропаст между услугите, които те предлагат и потребностите и
очакванията на съвременните младежи и хора изобщо. И все пак, ако общинските
културни институти (домове на културата, театри, галерии и библиотека), както и
държавните такива за разположени предимно в централните части на града, с малки
изключения (ОКИ Искър и Надежда), то читалищата са тези, които имат много добро и
широко покритие на територията на цялата община. И които поддържат както
културна, така и образователна програма. (Референция: Карти на активностите на
читалищата) Много от тях имат активна социална дейност, бивайки място за срещи,
квартални групови занимания, танци - народни или други, организатори на срещи,
тържества, събори и други, и всичко това насочено към всички социални и възрастови
групи. Те са и сред основните радетели и пазители на нематериалното културно
наследство на града ни и основни негови разпространители през празниците и
ритуалите, които организират. И нещо повече - те са разпознати от ЮНЕСКО в
Регистър на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство от
2017 г. като "Народното читалище - практически опит в опазването и съхраняването
на нематериалното културно наследство". Референция: карта на териториалното
покритие с читалища по ГЕ и концентрация на културни обекти по ГЕ.
От картите ясно се вижда, че концентрацията на културни обекти е в югоизточната
част на центъра на града. Частните културни пространства и галериите могат да се
похвалят с малко по-широк териториален обхват (Референция: Карта на неформалните
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пространства за култура и галериите), но дори те са силно концентрирани в
югоизточните и централни части на града. Обществата на артистите и културните
оператори, както и публиките на съвременното изкуство са все още относително
затворени и по-трудно стигат до по-широка публика. От разговорите с артистите в
областта става ясно, че те усещат липса на припознаване на общността им, което
допълнително затруднява работата им. Разширяването на публиките им следва да има
двустранен характер - от една страна културният продукт да бъде разнообразен и
съобразен с различните нужди и потребности на публиката, но и да има образователен
характер, за да може тази публика да разбере и оцени предложеното и да повиши нивото
си на културно потребление. Само и единствено емоционалната връзка, която е пряко
следствие на разбирането на изкуството, ще може да направи публиката любопитна и
“жадна” за него. Този вид разширяване на публиките за съвременно изкуство във
всичките му форми следва да бъде разпозната и широко прилагана политика на
национално, общинско ниво и на ниво организация. До голяма степен това бива засегнато
в националната и общинска стратегии.
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на отваряне на общинските пространства в кварталите за артисти, облекчаване на
условията им за работа, оборудване на тези пространства със адекватна на времето
техническа база и обезпечаване на транспортната достъпност до местата. Всичко
това следва да работи в едни добре “смазани” партньорски взаимоотношения между
културните институции на национално и общинско ниво, между читалищата и
културните оператори и артисти. Следва да се изградят механизми, с които да се
повиши интереса и нуждата на хората от културни продукти и постепенно да се
разширява полето им на интерес, за да се култивира публиката.
Въпреки обнадеждаващите данни, цитирани в началото на главата, данните за
необходимостта на хората от културно потребление са все още незадоволителни. На
графиката по-надолу се виждат резултати от анкетно проучване, направено в рамките
на Визия за София 2050 (2018 – 2019 г.), от изследване за социалното въздействие на
изкуствата върху града. Приблизително само 3% от анкетираните са посетили
концерт, театър, танцово представление или изложба за последния месец. Между 17–20
% са направили това веднъж преди повече от година.

Киното, в лицето на киноцентровете и кинокомплексите, е онова изкуство, което успява
да покрие по-голям периметър извън центъра на града. Но артистичните филми почесто остават в кинотеатрите и малките кино зали, а популярното кино се намества в
кинокомплексите, с малки изключения. От тази гледна точка киното е по-достъпната
култура, поне от гледна точка на местоположение и обхват и начин на представяне на
темите.
Фестивалите заемат сериозен дял от съвременния културен живот на града и този дял
расте постоянно. Те са една добра алтернатива за развитие на културата във всички
части на града. Неформалната структура и възможността да се адаптират лесно към
разнообразни пространства, отворени и затворени, ги прави особено атрактивен
инструмент, като и създава много добра платформа за обживяване на пространства,
развитие на специфична култура, пространство и платформа за млади артисти и
възможност за привличане на нови публики. Фестивалът се явява като една успешна
форма за културно предлагане в по-масов формат и бързо и лесно набира популярност.
Културните политики на СО създават добра предпоставка за развитие на подобни
събития и данните от последните години показват силен ръст и разпознаваемост на
похвата сред жителите на града.
Силен потенциал за разширяване на публиките представляват и свободните артисти,
които могат да “занесат” културата до всяка част на града. Но за да може една такава
система да работи добре, са нужни дългосрочно партньорство и интегрирана политика
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На следващата графика се виждат посочените от хората причини, които ги спират да
посещават културни събития. Видимо е, че нашето общество, според Маслоу, все още се
намира на стъпката на "физиологичните нужди и сигурността”, което прави работата в
сферата на културата много трудна и отговорна. Тези данни могат да се повлияят само
чрез интегрирана политика, специфична за всяка социална, икономическа и етническа
група и включваща икономически, градоустройствени, образователни и чисто културни
политики.

Културата 108 не може да съществува самостоятелно и извън цялостната житейска
система. За да може човек да има пространство в ума и деня си за култура, то следва тя
вече да е станала част от живота му (което пряко се свързва с образованието), както и
основните и базови потребности на съществуването му да са разрешени (пряко
свързано с участието в икономическия живот на града и реализацията на човека).

108

Пирамида на Маслоу – човешките потребности в йерархичен порядък.
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5. Дебати за култура
Тенденцията с липсващите пространства за култура и дебат, а също липсата на самите
дебати по важни въпроси за развитието на културата, съвсем се задълбочава, особено
след поредицата от затваряне на няколко ключови пространства, като Червената къща.
Самите експерти в областта на културата споделят, че в София липсва достатъчно
добре развита културна критична публичност, която да формира мнения и търси подобрите решения на актуалните проблеми и дилеми. Със закриването на подобни
пространства и последващата ограничена изява и платформи за дебат, дори и малкото
активни в полето хора започват да се преориентират и да търсят своето поприще
другаде.
Развитието на алтернативни пространства като ДНК и липсващата вече Червена къща
е много важно за устойчивия растеж и развитие на целия сектор. Още по-важно е те да
бъдат разпределени на по-голяма територия с по-широк обхват, вместо концентрирани
в централните градски части с малък териториален периметър. Към момента все още
има действаща мрежа от алтернативни частни пространства, които представляват
тази ниша в сектора, като например галерия swimming pool, Ателие Пластилин, галерия
Структура, културните институти на Германия, Франция, Чехия и др., но те се нуждаят
от по-засилена политика в съответната посока, за да могат да покрият нуждата от
подобни пространства, а и за да могат адекватно да развиват дебатите в културата.
Развитието на пространства за дебат, а и самите дебати в културата, следва да бъдат
фокус в следващия период. Нещо повече, това следва да бъде и приоритет на общинските
и държавни пространства за култура, не само на частните. Партньорствата с други
алтернативни пространства като фабрика Автономия или Център Хаспел, които имат и
културно-социален поглед над процесите, протичащи в градските пространства, е
съществен елемент от изграждането на добре работеща мрежа, развиваща по устойчив
начин целия сектор и подпомагайки разширяването на публиките.
Като фокусна точка в развитието на културата и дебатите за култура, в следващия
програмен период следва да се обърне специално внимание на развитието на нови
пространства за многосекторна алтернативна култура и пространства за култура и
дебат (подобни на концепцията за центъра “Топлоцентрала” и изчезналата Червена
къща). Тези пространства е важно да бъдат развивани във вече съществуващи бази,
така че да няма разхищение на ресурс, а да има възможност да се постигне многопластов
ефект от действието.

109
Това дори ясно се вижда от представените данни за ремонтните дейности на културните институти в третата
точка от текста
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6. Изследвания и мониторинг
Създаването на адекватни политики за култура, а и навременното им прилагане
директно се свързват с необходимостта от системен мониторинг и периодични
изследвания в различните сфери на културата. Към настоящия момент все още няма
единна система за събиране/публикуване на данни за културата и културното предлагане
и потребление. Всяка структура (частна, държавна или общинска) събира по различен
начин данни за дейността и разпространението на дейността си. 109 Голяма част от
тези данни остават недостъпни за експертите, натоварени със задачата да
разработят политиките за следващите периоди. Подобна е ситуацията с финансовите
програми, което неминуемо затруднява мониторинга им и съответно прави изводите от
мониторинговите програми несигурни. В последните години СО насочи вниманието си в
тази посока, но все още липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база
данни от изследвания и данни за развитието на културните политики в града,
мониторинг на въздействието от тези политики, състоянието на културния сектор
като цяло.
Картирането на инфраструктурата за провеждане на културни събития, нейното
актуално състояние и възможности, не се извършва системно и цялостно е невъзможна.
Към настоящия момент има няколко различни карти, посветени на различни типове
културни обекти - Карта на галериите в гр. София, Sofia art map 110 - карта на
независимите пространства за култура в града, карта на откритите пространства за
култура в Столична община, която предстои да се разшири до карта на всички места за
култура. Макар и много важни за развитието на сектора, тези карти не покриват цялата
сцена на Столична община и съвсем не дават ясна представа за състоянието й и за
интереса на хората към отделните обекти. Информацията не е изчерпателна и
съответно анализите, стъпващи на ясни данни - невъзможни.
Изследванията, които засягат сектора на културата, са частични и обикновено
обхващат малка част от целия сектор. Същото важи за териториалните изследвания.
Липсата на средства и осъзнаване на важността от териториални изследвания на
общинско ниво в сферата на културата затрудняват изключително много създаването и
обосновката на конкретни политики, целящи да развият сектора в различните му сфери.
За следващия период е от особена важност да се положат целенасочени и системни
усилия в създаването на единна информационна система, която да следи дейността на
отделните места за култура, тяхната натовареност/ активност, интерес на
110

посветена на съвременното изкуство
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публиката, партньорства, въздействието на средата от дейността и др. В същата
система следва да се публикуват и събират данни от финансовите програми бенефициенти, продукти, активни места, засегната публика и т.н. Следва да се дефинира
конкретна политика за системен мониторинг, който да следи развитието на
дейността, на материална база, публиките и въздействието на отделните места за
култура и културни оператори.
Създаването на нови политики за култура следва да се позовава на конкретни и актуални
данни 111 и изследвания, засичани успоредно с резултатите от регулярното провеждане на
мониторинг на културните политики и работата на финансовите инструменти за
култура на СО.

7. Икономическа криза
Независимо от икономическата обстановка в страната през последните години,
Столична община продължава да отделя средства, с които да стимулира обогатяването
на културния календар на града. След 2011 година средствата за култура в СО, отделени
за Културния календар, рязко спадат от 2 432 460 лв. за 2011 на 1 868 109 лева за 2012 г. Но
от 2012 започва постепенен растеж на сумите и макар, че не достигат средствата от
2011, все пак движението е нагоре и сумата за 2018 г. е 2 041 000 лева.
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Най-голямото перо по календара е за “Стратегически събития” с обща сума между 550
000 лв. до 694 000 лв. през различните години. А най-малкото е за “Български общности в
чужбина” - между 8000 до 25 000 лева за 2018 г. Тук следва да се има предвид, че
средствата се отделят са събития с обхват територията на общината, но повечето
събития, както и големите и значими събития се случват в компактния градски център.
Онова перо, което развива културата в районите на София, е в Раздела “Събития на
столичните райони”, като общото финансиране за всички районни администрации и
техните събития е около 250 000 лева за 24те района на година общо. В програмата на
Календара за 2015 година е имало раздел “София по света”, но той не е повторен в
следващите години.
Финансирането е обвързано с годишните бюджети на СО и се разпределя на годишна
база. Това не дава възможност за развитие на дългосрочни проекти. Това, плюс
ограничените средства за проект, не дават възможност за устойчиво развитие на
утвърдени културни събития и тяхното по-добро позициониране на международно ниво.
Културният календар като цяло подкрепя вече утвърдили се събития, но дори и тяхното
планиране за повече от година напред е изключително затруднено, тъй като
дългосрочното планиране и развиване на инициативата зависи от планираните за
няколко последователни години средства, а източниците в повечето случаи за несигурни
за година напред. Дългосрочното планиране на развитието им е пряко обвързано със
средствата, които съответната организация може да достъпи. В този контекст е
необходимо да се развият алтернативни методи за набиране на допълнителни средства,
включително и на общинско ниво, като се използват всички възможности, опит и добри
практики от други европейски градове.
Столична програма Култура е една алтернатива, с която независими артисти и
културни институти могат да получат финансова подкрепа за своите артистични
проекти, но и тя работи на същия финансов принцип, който прави невъзможно
устойчивото развитие на организациите и техните артистични инициативи през
годините. Организациите не могат да планират дейността си за няколко години напред,
което забавя тяхното развитие и ограничава амбициозните им проекти. На двете
графики по-надолу се вижда разпределението на средствата и одобрените артистични
инициативи по години. Става ясно, че средствата, които се падат за една инициатива,
са много малко, за да може инициативата да има голям отзвук и обхват.

Данни за годишните средства, разходвани по Културния календар на СО. Източник:
Дирекция Култура на СО - Културен календар
111
качествени и количествени за всички сфери на изкуствата - музика, танц, театър, визуални изкуства, литература и
творческите индустрии
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биха искали по-дългосрочно финансиране за продължителни дейности или финансиране не
само на проекти, а на организации с дългосрочен план за дейности, което да позволи
стратегическо планиране на тяхната работа. Анкетираните засягат и въпроса с
частичното финансиране на културни проекти, при които се финансира само процент от
исканата сума, което от своя страна отново поставя проблема за намиране на всички
нужни средства, и съответно застрашава качеството или изобщо реализирането на
даден културен проект.

Данни за годишните средства, разходвани по СП Култура на СО. Източник: Дирекция
Култура на СО - СП Култура

В настоящия момент, при създавалата се ситуация с епидемията от CОVID–19,
икономическите предизвикателства пред културния сектор стават още по-сериозни.
Очакват се значителни промени както в начина на организация и провеждане на културни
събития, така и в самите събития и финансирането им. В този контекст Столична
община ясно показва, че подкрепя заложените си приоритети по линия на подкрепа на
културата и културните организации в общината. В рамките на затварянето и след
това СО създава инициативата „Солидарност в културата” 112, която стартира на 24
април и цели да подкрепи културните оператори в създаването на специфично културно
съдържание в контекста на пандемията. Постъпват 246 проекта, като 203 биват
одобрени. Финансовата рамка възлиза общо над 340 000 лв. Първата сесия се допълва с
още 75 проекта на обща стойност 68 000 лв. за проекти на организации на свободната
сцена. Инициативи като тази трябва да продължат, като се постави вниманието върху
устойчивостта на проектите и техните организации, както и да се работи върху
система на финансиране, позволяваща изпълнението на дългосрочни проекти на
културните оператори. Следва да се подкрепи и създаването на планове за действие и
стратегическо развитие на организациите и подсилване на административния им
капацитет. Като цяло следва да се работи в посока създаването на цялостна културна
политика, която да създаде условия за дългосрочно планиране и подкрепа на културни
организации и дейности.

Данни за финансираните брой проекти по години по СП Култура на СО. Източник:
Дирекция Култура на СО - СП Култура
Изследването “Социалното въздействие на изкуствата върху града”, в частност на
свободната творческа сцена на София, направено в рамките на работата по Визия за
София през 2018-2019 г. показва единодушие на културните оператори по отношение на
финансовите условия за работа на територията на общината. Една от промените,
които анкетираните в рамките на изследването биха искали, е увеличаване на
средствата за културни дейности. Но освен това част от анкетираните споделят, че
112

https://kultura.sofia.bg/calendar/

8. Партньорства
Изследванията, проведени в сферата на културата и културната политика 113 показват,
че един от идентифицираните от самите културни оператори проблеми е свързан с
изграждането на партньорства. Все още междуинституционалната и междусекторна
комуникация не дават възможност за изграждане на трайни, ефективни и ефикасни
партньорства. Партньорските отношения между администрация и организациите се
регламентират различно, в зависимост от инициативата, и обикновено са в рамките на

Споделена Визия и Социалното въздействие на изкуствата върху града, в частност на свободната творческа сцена на
София, Визия за София

113
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финансова година 114. Комуникацията между държавни и общински структури пък е
изключително тромава и неясна като регламент. А пък взаимоотношенията с частния
сектор са без каквато и да е регулация. Представителите на организациите посочват,
че биха желали да бъдат създадени условия за партньорство между държавни и общински
структури и неправителствения сектор, както и да бъдат изработени механизми за
поощряване на подкрепата на частния сектор в културния живот 115.
Друг важен аспект е създаването на възможност за публично-частно партниране при
използване на сграден фонд, инфраструктурен и финансов ресурс и създаването на
съдържание в областта на културата. Това е друг аспект от партнирането, който към
момента всяка администрация решава по свой начин и единствените регулации са
свързани с Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.
Възможности за наеми и/или безвъзмездно ползване и/или други взаимоотношения са
предмет на индивидуална регулация и правила.
Липсва изградена среда, която да стимулира по-висока синергия между институциите и
секторите, обмяна на опит и съвместно решаване на проблеми. Участията в
консултативни съвети и работни групи все още имат нужда от развитие и яснота на
условията за включване и отговорниците на всяка страна 116.
Друго слабо звено е международното партниране. Въпреки нарастващите международни
проекти и обмен на опит в сферата на правене на политики, засягащите съвместни
продукции са много малко. Най-успешни за момента международни партньорства са по
линия на киното, но останалите жанрове са все още слаби. София не използва пълния си
капацитет за установяване на устойчиви и работещи международни партньорства.

9. Реклама
София няма изграден ясен и разпознаваем образ на международно ниво. Това се
потвърждава от изследването за туризъм, направено в рамките на работата по Визия за
София. Сред туристите няма еднозначен отговор, който да покаже София в един
специфичен и характерен образ 117. Последните години се влагат значителни усилия в
тази посока, които обаче са все още на парче, което възпрепятства големия отзвук.
Създаването на платформа като ТИ СИ СОФИЯ можеше да създаде добри условия за едно
интегрирано начало. Необходими са системни и активни дейности в позиционирането на
Референция - СП Култура, СП Европа, Културен календар
Социалното въздействие на изкуствата върху града, в частност на свободната творческа сцена на София, част от
Визия за София 2050
116
Стратегия за развитие на културата 2013 – 2023, Споделена Визия, Визия за София
114
115
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града. Това следва да стане на всички нива - национално, регионално и международно ниво.
Нужно е изграждане на система за реклама на богатото културно и историческо
наследство и съвременен културен живот в София. Основно звено е работата с
местните общности, за чието идентифициране със София е нужда систематична и
целенасочена работа.

10. Изводи и препоръки
10.1. Общи изводи
В София се намира най-голямата концентрация на културни институти и обекти на
културата (държавни, регионални, общински и частни), както и на артисти, културни
оператори, независими артисти
● Най-голяма концентрация на културни и творчески индустрии, което прави София
национален център на културните и творчески индустрии
● Голям потенциал за развитие на космополитен град, но все още затворено
общество, с относително ниски нива на толерантност към различните
● Културата в СО е един от добре и систематично развиваните сектори в
управлението. С малки настройки може да постигне още по-добри резултати
● Възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и
изразяване чрез артистични дейности не са равномерно разпределени между
различните социални групи в столицата, както и между различните райони на града
● Наличие на многообразна алтернативна сцена, която се случва със собствените
усилия на гражданите, най-често извън културните институции и традиционните
културни пространства
● София не присъства в международните индекси на иновативните и креативните
градове
● Секторът на културно-творческите индустрии се определя все още като рисков
за инвестиции, трудно предвидим, с трудни за оценка активи
● София няма достатъчно разпознаваеми международни културни събития
● Силно стратегическо планиране, което има нужда от по-категоричен и системен
начин на изпълнение

10.2. Общи препоръки
● Има нужда от специални усилия за развитие на културното многообразие и
толерантност в града и маркетиране на София като космополитен град.
117
Конкурентоспособност на София, като туристическа дестинация – Метод Лугано, Визия за София, 2018 – 2019 https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/03/Sofia_Tourism_Lugano.pdf и Идентичност на София – разказ, бранд и визия,
Визия за София, 2018 – 2019 - https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/Identichnost-na-Sofia-razkaz-brand-vizia.pdf
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● Да се продължи работата по стратегическата рамка в същата посока, но с още поголеми темпове и категоричност. Също и преразглеждане на нормативната база,
дефинираща работата на общинските културните институти, финансовите
рамки - печалба и бюджетиране, включване на гражданите, артистите и
културните оператори в създаването на политики, събирането на данни за
култура (потребление, интереси, продукти на месечна годишна и жанрова база) и
унифициране на системата за събиране на данни за всички институции на
културата (национални, регионални и общински, включително частни) и други.
● Да се актуализира стратегическата рамка в частите, засягащи интеграция с
другите сектори, достъп до култура и финансови механизми.
● Обвързаността на стратегическите документи в културата на различните нива
(европейско, национално, регионално и местно), както и сфери (литература, театър,
музика, визуални изкуства, танц) и индустрии (кино, дизайн, архитектура) е
изключителен пример за интегрираност на политиките, приемственост и
пълнота. Практиката е добра и би подпомогнала и другите сектори в развитието
на града. Да се предложи като план за работа при разработването и изпълнението
на останалите секторни стратегии, като социална, икономическа и др.
Естеството на ПИРО предполага осмисляне и извеждане на взаимовръзките между
отделните сектори, за това лесно може да се ползва като рамка за системната
разработка на стратегическите документи във всеки от секторите, приемайки
общите големи цели, зададените приоритети и хоризонталните политики.
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● Недостатъчно добре се използват индустриалните сгради, наследени от
миналото. Те са пространства, които могат да бъдат превърнати в атрактивни и
интерактивни пространства за култура.
● Капацитетът на обществените пространства за предлагане на културни
продукти и услуги не се използва пълноценно. Това най-вече важи за читалищата.
● Материалната база на читалищата е също в тежко състояние, особено по
отношение на оборудването и съвременните стандарти, определящи културните
места като атрактивни.
● Читалищата са най-достъпните културни обекти на СО, които предлагат и богат
набор от занимания, както културни, така и образователни.
10.3.2. Препоръки за културната инфраструктура:
● Културната инфраструктура се нуждае от целенасочена и систематична подкрепа
за подновяване и осъвременяване на материалната база, не само на сградния фонд,
но и на обзавеждането и техническото оборудване.
● Да се обследват възможностите за оползотворяване на индустриалното
наследство и за обвързване с вече добре разпределената база на софийските
читалища. Подобно усилие би удовлетворило недостига на алтернативни
пространства за култура и за изява на млади творци за техните дебюти.
● Целенасочена подкрепа за обновяване и осъвременяване на материалната база и
оборудване на читалищата, за да станат единна част от мрежата на културната
инфраструктура.

10.3. По теми
10.3.1. Културна инфраструктура – изводи:
● Културните институти притежават богат сграден фонд, който трудно
поддържат.
● Въпреки започналия процес по обновяване на материалната база на културната
инфраструктура, трудно може да се говори за добра материална база, едни от
слабите звена са:
a. Покриви
b. Опасности от наводнения
c. Инсталации
d. Оборудване
e. Обзавеждане
f. Осъвременяване на целия интериор
g. Състоянието на работните ателиета и складовите бази.

10.3.3. Публики и достъп до култура – изводи:
● Достъпът до култура е пряко обвързан с възможностите на артиста да създава
културен продукт извън официалните места за култура, както и с потребността
от култура на хората.
● Ръст на броя посетители и събития за последните години.
● Достъпът до културни събития все още е ограничен, особено за хората, живеещи в
по-периферни райони. Културата е концентрирана в центъра и близките до
центъра квартали.
● Потенциал за привличане на публика имат софийските читалища, тъй като те
поддържат както културна, така и образователна програма.
● Читалищата са радетели и пазители на нематериалното културно наследство на
града и основни негови разпространители чрез празниците и ритуалите, които
организират.
● Читалищата са тези, които имат много добро и широко покритие на територията
на цялата община.
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● Частните и независими културни пространства и галериите могат да се похвалят
с малко по-широк териториален обхват.
● Обществата на артистите и културните оператори, както и публиките на
съвременното изкуство, са все още относително затворени и до голяма степен
елитарни.
● Силен потенциал за разширяване на публиките представляват свободните
артисти, които могат да “занесат” културата до всяка част на града.
● Публиките извън центъра и близките квартали на града изпитват по-слаба нужда
от култура и културни продукти.
● Културата не може да съществува самостоятелно и извън цялостната житейска
система.
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● Създаване на механизми, с които да се повиши интереса и нуждата на хората от
културни продукти и постепенно да се разширява полето им на интерес, за да се
култивира публиката.
● Насочване на интегрирана политика, специфична за всяка социална, икономическа и
етническа група, и включваща икономически, градоустройствени, образователни и
чисто културни политики.
10.3.5. Дебати за култура – изводи
● Липсва достатъчно добре развита културна критична публичност, която да
формира мнения и търси по-добрите решения на актуалните проблеми и дилеми.
10.3.6. Дебати за култура – препоръки

●

●

●

●
●

●

●

10.3.4. Препоръки за достъп до култура:
Политиките за култура да бъдат добре интегрирани и обвързани и с редица други
сектори на планирането, като транспорт, административно управление,
образование, включително гражданско и др.
За да се стимулира създаването на култура извън стандартните места, да се
разработи система за подпомагане и отваряне на места за култура в различни
периферни райони на столицата. Успоредно с това да се разработи механизъм за
ангажимент към мястото, който да стимулира местните жители и артистите да
го ползват и поддържат.
Създаване на активни, взаимообвързани и последователни политики, които да
привличат нови публики, включително и чрез образователни програми и използване
на нови технологии.
Необходима е дългосрочна и целенасочена работа в посока осъвременяване на
културния и образователен продукт и база на читалищата.
Разширяването на публиките следва да има двустранен характер - от една страна
културният продукт да бъде разнообразен и съобразен с различните нужди и
потребности на публиката, но и да има образователен характер, за да може тази
публика да разбере и оцени предложеното и да повиши нивото си на културно
потребление.
Необходимост от дългосрочно партньорство и интегрирана политика, на
отваряне на общинските пространства в кварталите за артисти, облекчаване на
условията им за работа, оборудване на тези пространства с адекватна на времето
техническа база и обезпечаване на транспортната достъпност до местата.
Силна потребност от партньорски взаимоотношения между културните
институции на национално и общинско ниво, между читалищата и културните
оператори и артисти.

● Развитието на пространства за дебат, а и самите дебати в културата, следва да
бъдат фокус в следващия период, също и развитието на нови пространства за
многосекторна алтернативна култура.
● Партньорствата с други алтернативни пространства, които имат и културносоциален поглед над процесите, протичащи в градските пространства, е
съществен елемент от изграждането на добре работеща мрежа, развиваща по
устойчив начин целия сектор и подпомагаща разширяването на публиките.

●

●

●

●

10.3.7. Изследвания и мониторинг – изводи
Липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база данни от изследвания и
данни за развитието на културните политики в града, мониторинг на
въздействието от тези политики и състоянието на културния сектор.
Въпреки започналата работа в тази посока, картографирането на
инфраструктурата за провеждане на културни събития, нейното актуално
състояние и възможности не се извършва системно и цялостно.
Изследванията, които засягат сектора на културата, са частични и обикновено
обхващат малка част от целия сектор, за това и изводите от тях остават
валидни само и единствено за същия фрагмент.
Липсата на средства и разбиране за важността от териториални изследвания на
общинско ниво в сферата на културата затрудняват изключително много
създаването и обосновката на конкретни политики, целящи да развият сектора в
различните му сфери.

10.3.8. Изследвания и мониторинг – препоръки
● Необходимост от целенасочени и системни усилия в създаването на единна
информационна система, която да следи дейността на отделните места за
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култура, тяхната натовареност/активност, интерес на публиката,
партньорства, въздействието на средата от дейността и др. В същата система
следва да се публикуват и събират данни от финансовите програми бенефициенти, продукти, активни места, засегната публика и т.н
● Да се дефинира конкретна политика за системен мониторинг, който да следи
развитието на дейността, на материалната база, публиките и въздействието на
отделните места за култура и културни оператори.

● Да се допълни стратегията с оцелостяване на културна политика, която да
създаде условия за дългосрочно планиране и подкрепа на културни организации и
дейности.

●
●

●
●
●

●
●

10.3.9. Икономическа криза – изводи
Постепенен растеж на сумите, отделяни за култура от двата финансови
инструмента на СО – Културен календар на СО и Столична програма “Култура”.
Много малко средства се отделят за популяризиране на българската и софийската
култура извън страната .
Финансирането на годишна база не дава възможност за развитие на дългосрочни
проекти. Това, плюс ограничените средства за проект, не дават възможност за
устойчиво развитие на утвърдени културни събития и тяхното по-добро
позициониране на международно ниво.
Културните проекти се финансират частично, което създава проблем с
изпълнението им в последствие.
В контекста на COVID-19 СО развива финансова програма за подкрепа на
организациите по време на карантината за развитие на дигитално съдържание „Солидарност в културата”. Успешна практика, която подпомага стабилизирането
на сектора.
10.3.10. Икономическа криза – препоръки

● Необходимост да се развият алтернативни методи за набиране на допълнителни
средства, като се използват всички възможности, опит и добри практики от други
европейски градове, както и да се развият възможности за дългосрочна подкрепа на
проекти и организации.
● Да се прекрати практиката с частичното финансиране на проекти и/или да се
насочват към фондове, които да попълнят разминаването във финансовите нива.
● Финансовите програми да насочват вниманието върху устойчивостта на
проектите и техните организации, както и да се работи върху система на
финансиране, позволяваща изпълнението на дългосрочни проекти на културните
оператори.
● Да се финансират планове за действие и стратегическо развитие на
организациите и подсилване на административния им капацитет.
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●
●

10.3.11. Партньорства – изводи
Все още междуинституционалната и междусекторна комуникация не дават
възможност за изграждане на трайни, ефективни и ефикасни партньорства.
Партньорските отношения между администрация и организациите се
регламентират различно, в зависимост от инициативата и обикновено са в
рамките на финансова година.
Участията в консултативни съвети и работни групи все още имат нужда от
развитие и яснота на условията за включване и отговорниците на всяка страна.
София не използва пълния си капацитет за установяване на устойчиви и работещи
международни партньорства.
10.3.12. Партньорства – препоръки

● Създаване на условия за партньорство между държавни и общински структури и
неправителствения сектор, както и изработване на механизми за поощряване на
подкрепата на частния сектор в културния живот.
● Създаването на възможност за публично-частно партниране при използване на
сграден фонд, инфраструктурен и финансов ресурс и създаването на съдържание в
областта на културата.
● Да се стимулира по-висока синергия между институциите и секторите, обмяна на
опит и съвместно решаване на проблеми.
● Да се развият възможностите за международни партньорства във всички сфери на
изкуствата и културата.
10.3.13. Реклама – изводи
● София няма изграден ясен и разпознаваем образ на местно и международно ниво.
10.3.14. Реклама – препоръки
● Необходими са системни и активни дейности в позиционирането на града. Това
следва да стане на всички нива - национално, регионално и международно ниво.
Нужна е изграждане на система за реклама на богатото културно и историческо
наследство и съвременен културен живот в София.
● Основно звено е работата с местните общности, за чието идентифициране със
София е нужда систематична и целенасочена работа.
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11.SWOT анализ
Силни страни
● В София се намира най-голямата концентрация на културни институти и обекти
на културата (държавни, регионални, общински и частни), както и на артисти,
културни оператори, независими артисти
● Най-голяма концентрация на културни и творчески индустрии, което прави София
национален център на културните и творчески индустрии
● Културата в СО е един от добре и систематично развиваните сектори в
управлението. Силно стратегическо планиране и активен управленски екип
● Наличие на многообразната алтернативна сцена. Богата и активна мрежа на
съвременното изкуство - артисти и места
● Културните институти притежават богат сграден фонд
● Наличие на богат набор от индустриални сгради, които могат да бъдат
превърнати в интерактивни пространства за култура
● Читалищата са най-добре разпределените по територия културни обекти на СО,
които предлагат и богат набор от занимания, както културни, така и
образователни. Силен потенциал за привличане на публика.
● Читалищата са радетели и пазители на нематериалното културно наследство на
града и основни негови разпространители чрез празниците и ритуалите, които
организират
● Ръст на броя посетители на културни събития и организирани събития за
последните години
● Частните и независими културни пространства и галериите покриват територии
извън зоната на концентрация на публичните културни пространства, с което
разширяват покритието
● Силен потенциал за разширяване на публиките представляват свободните
артисти, които могат да “занесат” културата до всяка част на града
● Идентифицирана необходимост и предприети дейности по картиране на
културната инфраструктура, нейното актуално състояние и възможности
● Постепенен растеж на сумите, отделяни за култура от двата финансови
инструмента на СО – Културен календар на СО и Столична програма “Култура”
● В контекста на пандемията СО развива финансова програма за подкрепа на
организациите по време на затварянето за развитие на дигитално съдържание „Солидарност в културата” - успешна практика, която подпомага
стабилизирането на сектора
● Започнала политика за изграждане на междуведомствени партньорства.
Нарастващ брой на консултативни съвети и включени заинтересовани страни.
Нарастващ брой международни партньорства
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Слаби стани
● Затруднения при поддържане на материалната база на тази богата мрежа от
културни обекти и институти
● Преобладаващо лошо състояние на материалната база на културните институти
- държавни и общински
● Секторът на културно-творческите индустрии се определя все още като рисков
за инвестиции, трудно предвидим, с трудни за оценка активи
● Ниска обвързаност на стратегическата рамка с другите сектори
● Възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и
изразяване чрез артистични дейности, не са равномерно разпределени между
различните социални групи в столицата, както и между различните райони на града
● Алтернативната сцена се случва със собствените усилия на гражданите, найчесто извън културните институции и традиционните културни пространства
● София не присъства в международните индекси на иновативните и креативните
градове
● София няма достатъчно разпознаваеми международни културни събития
● Недостатъчно добре се използват индустриалните сгради, наследени от миналото
● Капацитета на обществените пространства за предлагане на културни продукти
и услуги не се използва пълноценно. Това в най-висока степен важи за читалищата
● Материалната база на читалищата е също в тежко състояние, особено по
отношение на оборудването и съвременните стандарти, определящи културните
места като атрактивни
● Достъпът до културни събития все още е ограничен, особено за хората, живеещи в
по-периферни райони. Културата е концентрирана в центъра и близките до
центъра квартали.
● Обществата на артистите и културните оператори, както и публиките на
съвременното изкуство, са все още относително затворени
● Публиките извън центъра и близките квартали на града изпитват по-слаба нужда
от култура и културни продукти
● Липсва достатъчно богата и постоянно обновяваща се база данни от изследвания и
данни за развитието на културните политики в града, мониторинг на
въздействието от тези политики и състоянието на културния сектор
● Картирането на културната инфраструктура не се извършва системно и
цялостно
● Изследванията, които засягат сектора на културата, са частични и обикновено
обхващат малка част от целия сектор
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● Липсата на средства и осъзнаване на важността от териториални изследвания на
общинско ниво в сферата на културата затрудняват изключително много
създаването и обосновката на конкретни политики, целящи да развият сектора в
различните му сфери
● Много малко средства се отделят за популяризиране на българската и софийската
култура извън страната
● Финансирането на годишна база не дава възможност за развитие на дългосрочни
проекти. Това, плюс ограничените средства за проект, не дават възможност за
устойчиво развитие на утвърдени културни събития и тяхното по-добро
позициониране на международно ниво
● Културните проекти се финансират частично, което създава проблем с
изпълнението им в последствие
● Все още междуинституционалната и междусекторна комуникация не дават
възможност за изграждане на трайни, ефективни и ефикасни партньорства
● Партньорските отношения между администрация и организации се регламентират
различно, в зависимост от инициативата, и обикновено са в рамките на финансова
година
● Участията в консултативни съвети и работни групи все още имат нужда от
развитие и яснота на условията за включване и отговорниците на всяка страна
● София не използва пълния си капацитет за установяване на устойчиви и работещи
международни партньорства
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● Нарастващи възможности на София като град да участва в международни мрежи за
култура
Заплахи
● Несинхронизирани политики, които могат да възпрепятстват възможностите за
усвояване на сумите, насочени към сферата на културата
● Не разпознаване на важността за обществото и сектора на КТИ от управляващи и
население
● Политическите настроения към определени държави могат да затруднят усилията
за налагането на космополитния облик на София
● Последствията от пандемията могат директно да застрашат целия културен
сектор

Възможности
● Извеждането на инвестициите в култура и културна инфраструктура като
приоритет в новия програмен период
● Повишаващото се внимание и значение на КТИ за развитието на обществата е
добра възможност за тяхното развитие и увеличаването на въздействието им
● Множеството международни стимули за културен обмен и засилен интерес към
иновациите в културата стимулират развитието на космополитния град
● Идващото финансиране по линия на ЕС, което е насочено към инициативи, водени
от граждани и за граждани (в сферата на културата и създаването на общности), е
добра възможност за развитие на читалищната дейност, нейната база и мрежа
● Нарастващата активност на артистите в сферата на културата и
възможностите им за достъпване на голям брой от действащи международни
мрежи, които все по-успешно успяват да реализират съвместни събития
● Приетата Визия за София 2050 предполага целенасочена работа в посока
развитието на културата и координиране на усилия за нейното развитие
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1. Увод
Културното наследство днес вече съвсем не се разглежда като изолирана система от
обекти и практики, съществуваща успоредно на съвременния град, единствено с цел да
съхрани историческата памет. Определението за културно наследство включва не само
обекти и дейности, предаващи за поколенията историята за предходни периоди и
постижения. Времевият хоризонт се приближава, качествено се оценяват социалните и
културни практики и ценности, връзката на човека с природата и природните
богатства и ландшафти е резултат на дълговечни взаимодействия на човека с околната
среда, публичните пространства и градини, моделите на използване на земята и
пространствената организация, възприятия и визуални връзки, както и много други
елементи от градската структура и култура на обитаване. В този контекст се
разпознава и големият потенциал на културното наследство да свързва общности и да
развива устойчиво средата, да е носител на знание и ресурс за просперитет и
съхранение на ценности, да осигурява връзката между региони и култури.
По отношение на документална рамка и стратегическа основа културното наследство е
обхванато на всички нива – от национално до локално. Идентифицирани и проследени от
държавно до общинско ниво са ключови аспекти по отношение на опазването на
културното наследство, съпътстващата инфраструктура и необходимия технически и
експертен капацитет.
Все още не може да се каже, че се забелязва значителен напредък по заложените цели или
изпълнението на проекти в сферата. Не се отделят необходимите бюджетни средства
и не се използват възможностите на външни източници на финансиране за сектора на
културното наследство, което важи както на национално, така и на местно ниво. Това е
така както за поддръжката и грижата за обекти - недвижими културни ценности, така и
за широкия набор от възможности за интегриране на широкото разбиране за културно
наследство в градския живот.
В голяма степен културното наследство се възприема основно като ресурс за
туристическо развитие, или поне това е посоката, в която са и най-голяма част от
реализираните дейности и проекти в Столична община (СО). От страна на публичния
сектор няма особена динамика и видимост в инициирането на проекти за дигитализация,
популяризация, образование, включване на гражданите в процеса по вземане на решения и
партньорства в посока по-устойчиво, интегрирано и познато културно наследство.
Малкото примери за такива инициативи са основно от неправителствения или частния
сектор. Това показва, че СО все още не реализира възможностите, които културното
наследство дава в сфери като укрепване на общности и социално сближаване,
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икономически дейности от разнообразен характер, устойчиво планиране,
екологосъобразност и адаптивно преизползване, макар и по същество те да са заложени
в стратегическата рамка.

1.1.

Недвижими културни ценности

Недвижимите културни ценности (НКЦ), като една от най-големите и ясно откроими
части на културното наследство, както и най-разпознаваеми за обществото, са тези,
за които може да се предостави относително ясна и всеобхватна метрична информация.
Общо на територията на Столична община (СО) са регистрирани над 1600 НКЦ (единични,
групови и археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 147
(част от които паметници) са с национално значение. Всяка група има своите специфики
по отношение на териториална концентрация, характеристики на отделните обекти и
идентифицирани силни и слаби страни. Многообразието на отделните ценности по вид,
тип, обхват и характеристики задава широкия спектър на възможности за опазване,
поддържане и развитие на системата от обекти като интегрирана част от населените
места и крайградските територии.
Наред с голямото богатство на Столична община на НКЦ все още налице е
недостатъчната публичност и информация за отделните обекти и групи. Достъпът до
изчерпателна информация както по отношение на ценностните характеристики и
обхвата на обектите, така и за конкретните режими на тяхното опазване, е силно
ограничен заради липсата на дигитализиран публичен архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство (НИНКН). От съществено значение е и необходимостта
от надграждане на информацията за отделните обекти с данни за текущото им
състояние и съответната актуализация на категорията или статута им. През
последните години, наред с примери на качествена и отговорна реставрация, София
загуби безвъзвратно много от образците на своята архитектура. Личните интереси,
инвестиционният натиск и фрагментираното разглеждане на обектите без отчитане
на ефектите върху средата доведоха до необратими изменения. Това налага все по-ясно
необходимостта от детайлна и специфична за СО единна и устойчива стратегия за
опазването и адаптацията на културното наследство в съвременните условия.
Положителен пример за подпомагане устойчивото съхранение на ценностите е
стартиралата през 2019 г. общинска програма „Културно наследство“, насочена към
собствениците на сгради - културна ценност. Програмата осигурява финансиране за
извършване на необходимите дейности по подготовката и администрирането на
проектната документация за опазването, реставрацията, консервацията и
социализацията им, която следва да продължи да действа и постепенно да разширява
обхвата си.
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Друга сфера, която се нуждае от внимание, е включването на граждани, НПО,
академичната и професионална общност в процеса на взимане на решения. Това
предполага използване на научния капацитет на академичната общност, консултиране на
планове и програми с гражданите, провеждане на активен диалог със собствениците и
стопаните на обектите на ценност и пр., което да е гарант за по-устойчиво и
припознато наследство. Една от темите, поставени нееднократно и в други
стратегически документи, е липсата на разпознати като недвижима културна ценност
обекти от периода след 1944 г. Софияплан, в сътрудничество с Центъра за научни
изследвания (ЦНИП) при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
и Българският национален комитет (БНК) към Международния съвет за паметниците на
културата и забележителните места (ИКОМОС), е предприело първи стъпки в посока
идентифициране и оценка на такива, които притежават потенциал за признанието
“ценност”.

1.2.

Културни маршрути

Все още не е разпознат в достатъчна степен потенциалът на културния маршрут като
средство за популяризация на културни ценности – материални и нематериални и
природни – за обмен на опит, знание и работа в мрежа. Освен потенциала за религиозен
туризъм, свързан с културния маршрут на софийската „Света гора“, София е включена и
в няколко европейски маршрута. Пример за това са проектът АТРИУМ (Архитектура на
тоталитарните режими от XX век в градското управление), по който с международните
партньори от другите градове си сътрудничат НИНКН, МК и община Димитровград. В
него София участва със знаковите обекти на Ларгото, НДК, Паметника на съветската
армия, Резиденция Бояна и монумента “Знаме на мира”. В ERIH, най-голямата
информационна мрежа за обекти на индустриалното наследство, се включват
Националният политехнически музей и Музеят на миньорството в Перник, който попада
в зоната на активно влияние на Столична община. В действащия общ устройствен план
(ОУП) са идентифицирани производствени и складови обекти с културно-историческо
значение и потенциал за обновяване, както и територии, предвидени за рекултивация в
контекста на богатото културно наследство на средата, в която се намират.
Качествата на част от тези терени вече са изгубени, тъй като сградите в тях са
разрушени, а понякога и самите терени вече са заети с нови функции. За много други
обаче подходът и възможностите за обновяване, предвидени в ОУП, остават валидни.
През СО преминават и няколко културни коридора – Диагоналният път, Западният
трансбалкански път и Културният коридор София-Охрид. Тези вектори на културен
обмен и напластяване на знания, умения и ценности през вековете са предпоставка за
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богатото материално и нематериално културно наследство на територията на
общината, но съвременното развитие на техния потенциал тепърва предстои.

1.3.

Нематериално културно наследство

Нематериалното културно наследство за територията на СО и агломерационния ареал е
представено чрез световно признатите фолклорни образци на Бистришките баби
(архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука), народния празник „Сурва/
Сурова“, както и добрата практика за опазване на нематериалното културно наследство
– Народното читалище – с практически опит в опазването и съхраняването на
нематериалното културно наследство. Гъстата и равномерно разпределена мрежа на
172-те читалища в общината предава традиции и култура, но и развива съвременни
дейности в различни направления като музикални, танцови или фолклорни състави, школи
и образователни курсове. Организират се празници, фестивали, изложби, работи се с
различни групи от общността. Особено вън от пределите на компактния град,
читалището се явява единственият общностен и културен, образователен и
развлекателен център за населеното място. Това важи особено за хората, които нямат
финансовата възможност за пътуване освен с градски транспорт, или тези, които
нямат достатъчно технологични умения или инструменти, за да използват интернет
пълноценно. В широкия контекст на разглеждане на културното наследство,
съвременния бит и култура, обществения и общностен живот се разглеждат в
разнообразни изследвания на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски
музей към БАН, Философския факултет на СУ “Климент Охридски”, катедра “История и
теория на културата”, както и в редица специфични изследвания, които правят прочит
на локални характеристики и особености за различни групи от населението и
територията на Столична община.

1.4. Природни богатства
Столична община е богата на обекти от Националната екологична мрежа. На
територията ѝ има 13 защитени територии и 7 защитени зони по директивите за
птиците и местообитанията. В населените места са налични и 78 вековни или
забележителни дървета, които се явяват носители на памет и култура, но често не са
добре означени или поддържани като ценни от и за гражданите и гостите на града. Този
широк спектър от обекти с различна категория и характеристики е ценен природен,
културен и изследователски ресурс, който заслужава внимание и защита. Необходима е
по-широка и активна комуникация на природните богатства, ползите и спецификите на
тези обекти сред населението и посетителите на общината. Това би спомогнало както
за по-осъзнато и екологосъобразно поведение, така и би популяризирало тези обекти,
повод за гордост и нуждаещи се от грижа. Темата е разгледана в повече подробности в
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част I.9.8.-Националната мрежа Натура 2000, защитените зони и територии и
биоразнообразие.

1.5.

Публични пространства и градски практики

Публичните пространства са разгледани самостоятелно и именно в частта за
културното наследство с цел проследяване на темата, заложена с необходимото
внимание още от ОПР 2013-2020. Извеждането им на преден план днес е все по-значимо,
тъй като те играят ключова роля в публичния, културния, обществения, политическия и
социалния живот на общината.
През последните години в обществения диалог се наблюдава повишена чувствителност
и интерес към публичните пространства. Коментира се качеството им, но и правото на
ползване и начина на устройване. Различни групи от жителите на общината не рядко се
конфронтират по тези теми, с което подходите за защита на обществения интерес и
въвеждането на непопулярни мерки се явява още по-голямо предизвикателство.
Все още липсват регулярни изследвания на динамиката в публичните пространства,
както и на нуждите и нагласите на гражданите. Тази информация би повишила
качеството на управление и поддръжката им, както и задоволяването на актуалните
потребности на населението от пространства, формиращи и развиващи общността.
На много места богатството на публичните пространства е ограничено и заместено
от частни форми, като в търговските центрове. Въпреки че са обичани и посещавани,
те не могат да заместят градската градина или оживената търговска улица, както и не
могат да осигурят напълно свободно, непрестанно и демократично ползване за всички
желаещи. Разнообразието, което частните форми на обществени пространства дават,
не бива да замества необходимостта да се планират и реализират напълно публични
такива.

Регулярни изследвания и постоянна актуализация на пълнокръвната и жива карта на
културния потенциал на общината ще спомогне за подобряване на осигуряването на
качествено и устойчиво съжителство на функции и дейности. Широката комуникация на
планове и проекти и търсене на обратна връзка от жителите на общината ще спомогне
за припознаването и прилагането им. Познаването на културния, икономическия,
социален и обществен живот на града в по-голям детайл е предпоставка за
идентифициране на по-точни и работещи механизми за устойчиво интегриране на
дейностите по всички стратегически цели и приоритети и едно наистина кохерентно
представяне на културното наследство от миналото и съвременния ден в динамичния
живот на града.

2. Културно наследство
Културното наследство днес вече съвсем не се разглежда като самостоятелна система
от обекти и практики, съществуваща успоредно на съвременния град. Определението за
културно наследство включва не само обекти и дейности предаващи за поколенията
историята за предходни периоди и постижения. Времевият хоризонт се приближава,
качествено се оценяват социалните и културни практики и ценности, връзката на
човека с природата и природните богатства, ландшафтите в резултат на дълговечни
взаимодействия на човека с околната среда, публичните пространства и градини,
моделите на използване на земята и пространствената организация, възприятия и
визуални връзки, както и всички други елементи от градската структура. В този
контекст се разпознава и необятният потенциал на културното наследство да свързва
общности и да развива устойчиво средата, да е носител на знание и ресурс за
просперитет и съхранение на ценности, да осигурява връзката между региони и култури.

3. Стратегическа рамка
3.1.

В отговор на повишеното обществено внимание и в синхрон със съвременните
тенденции за градско обновяване са предприети различни действия. Концепцията за
София като Град за хората , предполагаща повече възможности за непосредствен
пешеходен и велосипеден достъп и по-високо ниво на свързаност на публичните
пространства е припозната от Столична община, макар действията по прилагането ѝ
все още да очакват реализация. Друго начинание на СО (НАГ и Софияплан), отчитащо
специалното значение на публичното пространство, е приетата Наредба за градската
среда.
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Национална концепция за пространствено развитие

В одобрения актуализиран вариант от февруари 2020 на Национална концепция за
пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г. културното и природно
наследство се поставят на водещо място както в аналитичната, така и в
стратегическата рамка. Специфична цел 1.3. Съхранено природно и културно наследство
акцентира освен на опазването и развитието на системата от защитени природни и
културни ценности, така и на интегриране на стойностите им в съвременния живот.
Изведените приоритетни действия засягат необходимостта от ефективна защита, но
и интелигентно използване на икономическия потенциал на тези ценности, разширяване
и популяризиране на мрежата от обекти, но и превантивна защита и възстановяване на
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ценни ландшафти и не на последно място – равнопоставен достъп до съвкупността от
природни и културни ценности, носители на историческа памет и национална
идентичност. Подчертана е водещата роля на зоните с концентрация на културни или
природни ценности, като не бива формалните граници на туристическото райониране
или административното деление да се явяват причина за фрагментирано разглеждане,
опазване или управление.

3.2. Стратегия за развитие на българската култура 118
Стратегия за развитие на българската култура за периода 2019-2029 г. идентифицира
все още непълноценно използване на заложените в правната рамка регламенти за
включване в управлението на културното наследство на заинтересовани и отговорни
страни.
Сред основните приоритети за развитие на българската култура за периода са изведени
утвърждаването на културата като приоритет за държавата, общините и
гражданското общество, възпитаване на отношение за опазване на културното
наследство в обществото, изследване, съхраняване и поддържане на културната памет,
повишаване на капацитета на експерти и контролиращи за прилагане на утвърдените
политики и законодателство, както и популяризиране на българската култура отвъд
пределите на страната като част от международния образ на България.
Основен приоритет в областта на културното наследство е опазването и
социализацията на културното наследство и разкриването му като фактор за
устойчиво развитие, идентичност и културен диалог. Формулирани са следните
подприоритети и стратегически цели към тях:
● Въвеждане на съвременни модели за проучване, опазване, представяне и
ревитализиране на недвижимото културно наследство
o Прилагане на съвременни модели за опазване и управление на недвижимото
културно наследство в съответствие с европейските практики и
осигуряване на превантивна защита.
o Устойчиво използване, социализация и интеграция в съвременния живот на
недвижимите културни ценности.
o Стимулиране чрез държавен финансов механизъм на образованието в
областта на културното наследство, интензифициране на научните
изследвания и повишаване на институционалния, административния,
изпълнителския и експертен капацитет.

118

лист 658 от 1286

o Популяризиране на недвижимото културно наследство в национален и
международен план, развитие на партньорства, комуникация и обмен на
информация и добри практики за недвижимото културно наследство.
● Модернизиране на българските музеи като основен субект в опазването,
представянето и валоризирането на културно наследство и прилагането на
интегриран подход за превръщането им във фактор за регионално развитие.
o Прилагане на съвременни модели за опазване, представяне и популяризиране
на движимото културно наследство в съответствие с европейските
практики.
o Социализация и интеграция на движимото културно наследство чрез
въвеждане на иновации и съвременен дизайн.
o Регулярно стимулиране чрез държавния финансов механизъм на достъпа на
обществото до културното наследство.
o Повишаване на експертния капацитет на музеите.
o Популяризиране на движимото културно наследство в национален и
международен план, развитие на партньорства, комуникация и обмен на
информация и добри практики за движимото културно наследство.
● Актуализиране на съществуващата концепция за опазване, съхраняване и
популяризиране на нематериалното културно наследство (НКН), което да отразява
националната и регионалната специфика.
o Изграждане на адекватно национално законодателство в областта на
нематериалното културно наследство.
o Поддържане на видимостта на българското нематериално културно
наследство в международен план.
o Изграждане на адекватни културни политики за съхранение на
нематериалното културно наследство на национално равнище и като част
от световното културно наследство.
o Създаване на възможности за обвързване на елементите на
нематериалното културно наследство с културния туризъм, при отчитане
спецификите на този вид наследство.
o Създаване на условия за финансово подпомагане процесите по опазване и
съхраняване на нематериално културно наследство.
Разписаните конкретни действия към стратегическите цели обхващат широк набор от
сфери и полета за активиране или усъвършенстване на вече съществуващи практики.
Особено внимание във всички пакети от действия е отделено на партньорството и
взаимодействието на множеството заинтересовани и компетентни страни по повод
взимането на решения, опазването и популяризирането на културното наследство,
където могат да се идентифицират дефицити и липса на ефективни действия.

http://mc.government.bg/files/5495_Strategy_culture_.pdf
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3.3. Интегрирана териториална стратегия за развитие на
Югозападния район
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния район за периода
2021-2027 г., чието финализиране предстои, разглежда системата от територии,
наситени с важни за страната и района недвижими културни ценности, музеи, културни
ландшафти и коридори ведно. Освен обзор на голяма част от забележителните обекти и
места с природно и културно значение са изведени и възможности за развитие.
Отчитайки интегрираният подход в опазването на културното наследство като водещ,
е акцентирана необходимостта от пространствена интеграция на културното
наследство със съседните райони и страни. Изведени са следните действия:
● Интегриране на културното наследство в Европейската мрежа от центрове и оси
на развитие на културата и хармонично пространствено планиране; културен
туризъм, обвързан с Европейските културни коридори и маршрути, развиващ и
утвърждаващ културните традиции и идентичност на района.
● Научен подход, интердисциплинарност, синергия и приемственост в опазването на
културното наследство за подобряване на урбанистичната среда и качеството на
живот. Приоритетно съхраняване на националните ресурси на културното
наследство чрез партньорство и гражданско участие. Прилагане на съвременни
технологии за обмен на информация и интерактивна комуникация в реално време.
● Опазване, цифровизиране, социализация, експониране и популяризиране на
недвижими, движими и нематериални културни ценности на територията на
Югозападен район. Изграждане на инфраструктура за достъп до обектите на
културно и природно наследство (за хора в неравностойно положение), оценка на
въздействие, създаване на планове за опазване, управление и социализация на
културното наследство.
● Трансгранично сътрудничество за мобилизиране потенциала на периферните
гранични територии на Югозападен район. Сътрудничеството между граничните
райони като средство за насърчаване на инвестициите, за развитието на бизнеса
и туризма и повишаване качеството на жизнената среда.
● Развитие на културен и природен туризъм. Опазване на природните и културните
ресурси. Повишаване на привлекателността на териториите с културно и
природно наследство за бизнес инвестиране и качествена жизнена среда, засилване
интереса на стратегически инвеститори. Селски туризъм със съхранени
ландшафти, селищни структури, културни и природни феномени.
119
Приоритет О.2: Развитие на икономика, базирана на знанието, иновациите и творчеството;
Приоритет О.3: Запазване на автентичността и повишаване на жизнеността на градския център;
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Междурегионалното и транснационално сътрудничество на Югозападен район, с
ключовото му разположение на границата с 3 държави, е посочено като ключов фактор за
опазване на културното наследство, изграждане на единно културно пространство и
диалог.

3.4. ИПГВР
Идентифицираните обекти “културно наследство в риск” в малка степен са станали
обект на целенасочени реставрационно-възстановителни и ревитализационни
дейности. Някои от реализираните проекти подобряват средата и я обживяват, като
стимулират положителна промяна по отношение на обекти с ценност и вън от
проектния фокус. Направените в аналитичната част заключения за недостатъчна
свързаност на системата на обекти културна ценност с останалите функционални
системи все пак още са валидни. Прочитът на културното наследство основно като
туристически ресурс следва да се надгради с тенденциите за адаптивно (пре)използване,
като така потенциалът на тези обекти може да се прочете във всеки аспект на
градския живот - общности и идентичност, икономика и труд, околна среда и мобилност.
Има действия и резултати по отношение на приоритетите и стратегическите цели на
плана, макар да не може да се каже, че към момента можем да наблюдаваме оптималния
интегриран резултат. Необходимо е продължаване на работата в посока постигане на
заложеното в приоритетите 119 и специфичните цели за развитие на зона 01.
Не са реализирани и проектите, свързани с културното наследство вън от зона О1 (Зона
на публични функции с висока обществена значимост Център), макар те да разполагат
със значителен потенциал, като е пропусната възможността за използването му като
стимулиращ и облагородяващ фактор в зони С1 - Зона с преобладаващ социален характер
Северозапад - Запад и И1 - Зона с потенциал за икономическо развитие Изток.

3.5. ОПР
3.5.1. Културно наследство
Констатациите от аналитичната част на ОПР за отсъствие на смислова и физическа
връзка между обектите - недвижими културни ценности, в ЦГЧ, в периферията на
компактния град и в рамките на Столична община, ненамерените най-добри връзки между
системата на КН и другите функционални системи, липсата на реални действия по
отношение осмислянето на обекти от социалистическия период на столицата като
Приоритет О.4: Опазване и ефективно използване на природните ресурси

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 659

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.

обекти на културното наследство от най-ново време и необходимостта от
изработване и прилагане на План за опазване и управление на обектите - недвижими
културни ценности, за територията на цялата община, а не само в обхвата на
резерватите, все още са валидни.
Макар тук допълнителните зони за въздействие от ИПГВР - О2, С2 и И2 да са изведени
като териториален приоритет за възстановяване и развитие, който има
структуроопределяща роля за предвижданията на плана, по отношение на системата на
културното наследство няма откроими резултати. Отбелязва се напредък по
отношение на използването на ресурса на минералните извори, като за повечето от
предоставените за управление от МОСВ на СО обекти се предприемат действия по
реконструкция на съоръженията и използване на ресурса. Финализира се проектът за
реставрация на банята в Банкя, тече процес по процедиране на документацията за
проект за реставрация на Банята в Овча Купел и Горна баня, както и отворена покана за
концепция за развитие на северното и източно крило на Централна минерална баня. Тази
година беше открит водният комплекс в парк Възраждане и плувният басейн на 30 СУ
“Братя Миладинови”, както и се откри ресурса от минерална вода в кв. Надежда.
3.5.2. Обществени центрове и публични пространства
В аналитичната част на ОПР е отделено специално внимание на обществените центрове
и публични пространства. Отчетен е стимулиращият ефект на пешеходството върху
икономическата активност в зоните, където то е по-интензивно. Идентифицирани са
потенциални пространства и улици за развитие като пешеходни зони. Приетата
наскоро Наредба за градската среда, която цели дефиниране на принципи за елементите в
компонентите на градското пространство и подготовка на стандарт за уличните
пространства, надгражда коментираната като крачка в положителна посока Наредба за
преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни
елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Макар в
последните години да се реализираха редица проекти в зоните, дефинирани от ОПР, все
още се действа плахо и множество възможности за качествена промяна и отвоюване на
нови публични пространства не се развиха пълноценно.

3.6. Визия за София
Дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г. –
Визия за София 120 определя 5 приоритетни направления, в които са заложени 24
дългосрочни цели за развитие, като всяка от тях е подкрепена от пакет стъпки с

120

https://vizia.sofia.bg/
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времеви параметър, целящи постигането им. Културното и природно наследство са
обект на множество взаимообвързани стъпки в няколко направления със съответните
им цели. Автентичен и многопластов град, качествена градска среда, устойчив и
иновативен туризъм, сближаване и общност, жива среда, позитивен имидж,
децентрализирано и демократизирано управление са сред тези, които кореспондират
пряко с плановете и стратегиите от по-горно ниво, по отношение на опазването,
развитието и популяризирането на културните и природни ценности. Предстои
приемането на мерките към приетата през юли 2020 стратегическа част.

3.7. Препоръка за градския исторически пейзаж
Препоръката за градския исторически пейзаж на ЮНЕСКО по Решение, прието по доклад
на Комисията за култура на 17-та пленарна среща на 10 ноември 2011 г. в Париж,
разширява значението и обхвата на необходимите политики и съображения по
отношение на културното наследство. Определението за градския исторически
пейзаж 121 очертава градския район като резултат от историческо натрупване на
социални и природни ценности, като се разпростира отвъд разбирането за „исторически
център“ или „ансамбъл“. По-широкия контекст включва по-специално топографията,
геоморфологията, хидрологията и природните характеристики на мястото, неговата
застроена среда, както историческа, така и съвременна, неговата инфраструктура –
над и под земята, неговите открити пространства и градини, моделите на използване на
земята и пространствена организация, възприятия и визуални връзки, както и всички
други елементи от градската структура. Също така включва социалните и културни
практики и ценности, икономически процеси и нематериални измерения на наследството
като обвързани с разнообразието и идентичността.
Това широко и изчерпателно определение отдава значимото на много аспекти, доскоро
извън фокуса на темата за наследството. Явна е осъзнатата необходимост от
комплексен прочит и подход, които да интегрират многопластовото и многостранно
лице на културната ценност в градските планове, политики и стратегии. Осъзната е
необходимостта от широко сътрудничество и споделени усилия, както и включване и
участие на всички заинтересовани лица.
През 2019 г. ЮНЕСКО провежда изследване за прилагането на препоръката за градския
исторически пейзаж сред страните-членки, завършило с доклад. В заключението се
акцентира на това, че препоръката днес е по-относима от когато и да било, тъй като
градовете и тяхното наследство продължават да срещат глобални предизвикателства
и да целят устойчивост, включване и адаптивност. Изведена е необходимостта да се
121
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утвърдят връзки между националните и местните нива на взимане на решения, да се
интегрира по-добре приноса на нематериалното културно наследство в градското
развитие, да се идентифицират повече инструменти за системно включване на
местните общности в процеса по вземане на решения, да се инвестира в изграждането
на капацитет в различни заинтересовани групи и да се използват по-активно
дигиталните технологии в достигането до младежта и други непредставени групи.
Дефинирана е необходимостта оценката на въздействието, най-често представена
като екологична оценка, да интегрира оценка на въздействието върху наследството,
както и да се помисли за други инструменти за оценка.

3.8. Културни ценности в ОУП
Общият устройствен план има голямо значение и потенциал да въздейства със своите
инструменти на системата обекти - недвижими културни ценности, и интеграцията им
в населените места и землището на всяка община, като единствен документ,
обективизиращ върху територия политиките и стратегиите, припознати от местни и
национални власти.
Устройствената концепция за опазване и развитие на системата от културноисторическо наследство (КИН) на територията на Столична община 122 към действащия
ОУП от 2009 г. разглежда последователно и в обвързаност територията с културното ѝ
и природно богатство. Определени са териториите с особена териториалноустройствена защита – резерватите ИАР “Сердика - Средец”, Борисова градина и
Боянската църква, както и териториите с превантивна устройствена защита –
охранителните зони на резерватите. Отразени са границите на груповите паметници,
тези на градинско-парковото изкуство, както и териториите с концентрация на
обекти НКЦ. Може да се проследи систематично извеждане на групи територии съгласно
техния потенциал за пълноценно интегриране на системата КИН в територията –
определени са зоните с характерни селищни структури, както и тези за потенциално
разширение в съответствие с характеристиките на средата. Идентифицирани са
териториите с качества на културен пейзаж, както и система от маршрути във връзка
с международни и локални тематични културни маршрути. Обърнато е специално
внимание на зоните и обектите на индустриалното наследство и потенциалът им за
рефункционализация, както и на тези промишлени зони, които следва да се рекултивират
и използват близостта си до територии с ценности. Устройствената концепция за
опазване и развитие на системата КИН на територията на централната градска част
дава допълнително ниво на детайл по отношение на третирането на територията в
качеството ѝ на носител на културна ценност. Определени са защитените територии
122
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на открити публични пространства, пространствените структури с висок културноисторически ресурс, като и тези с потенциал за защита вследствие наличието на
подземни публични културно-исторически пространства. Отразена е археологията с
интегрална изява в градската среда.
Предложените допълнителни устройствени режими и концепции добре описват
съдържанието на териториите, както и адресират потенциалите им и начина, по който
те следва да се третират. За съжаление тази добра основа не се е сдобила с ясна
инструментализация, което е видимо от това, че основните режими за застрояване и
устройствени зони не демонстрират отчитане на необходимите изисквания,
съобразяващи предвижданията за системата КИН. Необходимо е тази подробна
разработка да се актуализира заради качествените изменения, настъпили в последните
години. Някои от предвижданията са загубили в голяма степен възможност да се развият
по предвидения начин, това важи особено силно за голяма част от бившите села, сега
бурно развиващи се квартали в полите на Витоша, за зоната около площад “Македония”,
срещу емблематичната за столицата сграда на Министерство на земеделието, част от
териториите на зелените клинове и повечето обекти индустриално наследство за
рефункционализация – Захарна фабрика, бившата пивоварна Люлин и тази на братя
Прошек.

3.9. Други
През последните години нормативни и структурни мерки бяха направени за
децентрализиране на дейностите по опазване и мониторинг на обектите недвижими
културни ценности. Целта те да се разпознаят от правителствения и
неправителствения сектор като местен приоритет и отговорност още не е
постигната в своята цялост. Липсата на кадрови, експертен, организационен и финансов
ресурс често остават подценени като предизвикателства и не се залагат механизми за
преодоляването им.
Още не е припозната в пълен обем възможността за сътрудничество и обединяване на
капацитет между институциите, както и между тях и неправителствения сектор и
обществото.
Липсват надеждни публични източници на информация въпреки заложените в ЗУТ, ЗКН,
ЗАКИР и др. отговорности по поддържане на регистри и пространствени данни за
обектите на културното наследство – недсвижими, нематериални и пр. Добър пример в
И https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/22.pdf
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това отношение е добре изградената система за информация по отношение на
защитените зони и територии на ИАОС и Натура 2000.
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Единични НКЦ според статута им

4. Недвижими културни ценности
Като древна европейска столица София се характеризира със стилово, религиозно и
етническо многообразие на културното наследство и предлага зони, в които хармонично
съжителстват различни религии, етноси и култури. Недвижимото културно наследство
в рамките на Столична община е многопластово и разнообразно, представящо културни
ценности от различни епохи. То представлява една от най-големите и ясно откроими
части на културното наследство и ценности, като позволява интеграция на множество
възможности и способства за създаването на физическата мрежа от носители на
ценност и интегрирано развитие. Общо на територията на Столична община са
регистрирани над 1600 недвижими културни ценности (единични, групови и
археологически), от които 811 се намират в централната градска част, а 147 (част от
които паметници) са с национално значение. Всички те са и силна предпоставка за богат
и многообразен културен живот, предпоставка за изграждане на недвусмислена културна
и визуална идентичност и международно разпознаване на столицата.

635
806

обявени
декларирани

ЕНКЦ според статута им по данни от регистър на НИНКН (10.2017)

4.1. Единични недвижими културни ценности 123
Единичните недвижими културни ценности (ЕНКЦ) представляват най-големия дял от
обектите културни ценности. Към края на октомври 2017 г. на територията на
Столична община, според регистъра на НИНКН, има 1497 обекта, от които 56 свалени.
Така от оставащите 1441 обекта 635 бр. са обявени, а 806 бр. са декларирани. Основен
проблем с голяма част от обектите, които са само декларирани, e че за тях, освен че
липсва ясно систематизирана информация и документация, често не са налични и макар и
предварителни категория и режими за опазване. И в пространствено отношение лесно се
забелязва, че преимуществено обявените обекти са в централна градска част, а в
периферията преобладават декларираните.

ЕНКЦ според статута им по данни от ГИС-София (12.2019) – град София и СО
Според научната и културна област, към която принадлежат, най-голям дял имат
архитектурно-строителните ценности, последвани от историческите,
художествените и различните комбинации от тях. Различните области предполагат
различна възможност и степен за намеса и принципи за опазване. Териториално също
може да се забележат определени тенденции. Преимуществено църковните здания в

123
Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани от ГИС София, към декември 2019 г.
Всички стойности и диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г.
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северните части на СО се открояват като комбинация между архитектурностроителна и художествена ценност. Централна градска част и южните и източни
прилежащи територии се открояват със значително разнообразие, но отново
доминират архитектурно-строителните обекти, често и исторически, заради видните
личности живели в тях. Сред историческите обекти голям дял представляват обекти,
свързани с периода 1944 – 1989 г., и през призмата на съвременния прочит имат нужда от
преосмисляне и актуализация. Отново в групата основно на историческите обекти има
голям брой апартаменти, обитавани някога от бележити личности. Те често са найневидимите обекти за гражданите и гостите на София. Въпреки потенциала на
Столична община и предложенията, направени в ОУП 2009 г., за територията все още
няма идентифицирани обекти, класифицирани според научната си и културна област
като културен маршрут (съвкупност от историческо трасе на традиционен път с
включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти).
Единични НКЦ според научната и културна област
19 14
исторически
159

207
архитектурно-строителни

43
81

художествени
архитектурно-строителен и исторически
архитектурно-строителен и художествен
архитектурно-строителен и исторически и художествен
918

други

ЕНКЦ според научната и културна област, към която се отнасят, по данни от регистър
на НИНКН (10.2017)

ЕНКЦ според научната и културна област, към която се отнасят, по данни от ГИС-София
(12.2019) – град София и СО
Според научната и културната си стойност най-голям дял от обектите са с местно
значение, следват тези за сведение и тези с национално значение. На територията на
Столична община се намира и Боянската църква “Св. Пантелеймон” - със световно
значение. Немалък дял от обектите е без данни за определена категория. От обектите
НКЦ, тези с категория „местно значение“ и „за сведение“ често са цитирани като найзастрашени, но е редно тук да се добавят и обектите без определена категория като
още по-застрашени. На картите се вижда припокриване в голяма степен на обектите,
които нямат определена категория, с обектите, които са само декларирани, което
извежда в още по-голяма степен необходимостта от актуализация на информацията за
тези обекти, голяма част от които вече може да са загубили ценностните си
характеристики. Впечатление правят немалкото обекти от национално значение в
периферията на компактния град, основно църковни сгради. За съжаление не може да се
каже еднозначно, че високата стойност, отредена на тези обекти, винаги е придружена
от съответната грижа и мерки за опазването и експонирането на високата ценност на
обектите.
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Единични НКЦ според културната и научна стойност
1
133
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По брой обектите единични недвижими културни ценности са с изявена концентрация в
централна градска част (ЦГЧ) и гр. Банкя, но ясно се откроява и повишено присъствие по
продължението на бул. “Цар Борис III”. Църквите в повечето населени места на Столична
община са недвижими културни ценности.

световно значеие

391
национално значение
местно значение
ансамблово значение

154
760
2

за сведение
без данни за категория

ЕНКЦ според научната им и културна стойност по данни от регистър на НИНКН (10.2017)

ЕНКЦ според научната им и културна стойност по данни от ГИС-София (12.2019) – град
София и СО

ГЕ на СО според концентрацията на ЕНКЦ по данни от ГИС-София (12.2019)

Липсва систематизирана публично достъпна информация за обектите НКЦ според
степента им на застрашеност, което се явява сериозен недостатък за планиране на
дейности по опазването им.
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През последните години се забелязва повишена обществена чувствителност към
обектите единични недвижими културни ценности, най-вече във връзка с инвестиционни
намерения, които пряко засягат конкретни обекти. Все по-често по улиците на града
могат да се видят и качествени реставрации и обживяване на обекти НКЦ със
съвременни функции. Не може да се каже обаче, че е налична качествена промяна и
системна синхронизирана междуинституционална политика по отношение на същите,
макар да не липсват действия в тази посока. Продължава да липсва ясно разпознаване на
потенциала на обектите недвижима културна ценност да генерират добавена стойност
за своите собственици, гражданите и посетителите на София.
За периода от приемането на ОУП от 2009 до 2017 г. са свалени статутите на около 12
обекта. Декларирани или обявени като недвижими културни ценности са 10 обекта, сред
които баня Мадара, керамичните и гранитни паважи, положени преди 1944 г., къщата на
Райна Княгиня и сградата на Царската гара в Казичене. Няколко са обектите с промяна в
категорията. Динамиката е относително малка, а периодът - значителен. Основен
проблем продължава да е липсата на синхронизирана, географски отнесена, подробна
информация за обектите недвижими културни ценности. Това би спомогнало за
качественото администриране и управление на обектите, за популяризация на
ценностните им характеристики и би гарантирало в по-висока степен опазването им.
Към момента в НИНКН се провежда дигитализация на архивните документи за обектите
от национално значение, както и се актуализират границите на част от груповите
паметници в София. През 2019 г. Столична община стартира програма „Културно
наследство“, насочена към собствениците на сгради - културна ценност, като осигурява
финансиране за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията,
консервацията и социализацията им.

4.2.
ГЕ на София-град според концентрацията на ЕНКЦ по данни от ГИС-София (12.2019)
Големият брой обекти и невисоката степен на проученост често водят до липса на ясно
разписани режими за опазването им, това важи особено за обектите, които са само
декларирани. Настъпилите през годините промени във физическото състояние на
обектите и средата налагат в още по-голяма степен необходимостта от актуализация
на информацията за тях и подготовката на точни и синхронизирани правила и политики
за опазването им.

Групови недвижими културни ценности 124

Статистиката за обектите на груповите недвижими културни ценности, макар и за помалък брой, е доста сложна за извеждане. Това е заради различия на записа за тях в
регистрите на НИНКН и географски отнесените данни, поддържани от ГИС-София.
На територията на Столична община могат да се идентифицират 18 комплекса, от
които 14 са манастирски, а останалите включват обектите на Захарна фабрика,
Софийския арсенал с Гарнизонно стрелбище, Бившата военно-инженерна фабрика, покъсно завод “Средец”, и Чифликчийския комплекс, като манастирските комплекси не са

124
Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани от ГИС София, към декември 2019 г.
Всички стойности и диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г.
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отразени териториално в данните на ГИС-София, но пък там фигурират още обекти,
които могат да се отнесат към тази група, като комплекса на Семинарията, Военната
академия и комплекса на Царските конюшни.
С най-голям дял са недвижими културни ценности, свързани със зелената система на
София – 36 бр., които включват градски градини и скверове и характерно линейно
озеленяване по някои от старите градски булеварди, Централните софийски гробища и
парка “Врана”. Част от тях са част от групови паметници, не всички от които с
категория “градинско-парково изкуство” (17 бр.), а за други липсва ясна категоризация.
23 бр. са система от ансамбли със своите подгрупи (според регистъра на НИНКН), които
покриват почти пълно, а често и припокриват, центъра на града. Сред тях са
характерните жилищни групи на Лозенец, Докторски паметник, Център, Руски паметник
- Буката, Дондуков - Сливница и Подуяне - Орлов мост, но и Зоната на исторически
развилия се обществен градски център и Зоната на старите пазарища.

ГЕ на София-град според концентрацията на ГНКЦ по данни от ГИС-София (12.2019)
Един от идентифицираните проблеми при груповите недвижими културни ценности е
синхронизацията на режимите им за опазване. Това важи както вътрешно за тях заради
териториално припокриване на ансамбли и комплекси в рамките на групови ценности с
по-широк обхват, така и за единичните ценности в границите им, които имат или следва
да имат самостоятелни режими за опазване. И за груповите обекти, аналогично на
единичните, е необходима актуализация в следствие на динамичното развитие и промени
в териториалните им обхвати през последните години. Този процес би могъл да се
облекчи при осигуряването на съгласувани действия по текущи наблюдение и
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мониторинг между отговорните институции и звена, привличане на НПО, професионални
организации и университети в този процес.

4.3. Резервати 125
На територията на Столична община има 3 резервата - АИР „Сердика – Средец“,
Боянската църква и Борисовата градина - паметник на парковото и градинското
изкуство.
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АИР „Сердика – Средец“ е резерват - територия с особена териториално-устройствена
защита с ясно определени граници и има охранителна зона за превантивна устройствена
защита и допълнителна буферна зона от прилежащи квартали, очертаващи поредица от
пространства, които определят и най-популярните маршрути на познавателния
туризъм в централната градска част на София.
Боянската църква е резерват от световна величина, с уникални за ранния европейски
Ренесанс стенописи, включена в листата на ЮНЕСКО през 1979 г. (под режима на
Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, Париж, 1972
г.).
Борисовата градина е паметник на парковото и градинско изкуство от 1986 г. с
охранителна зона, включваща стадионите „В. Левски“, „Юнак“ и „Българска армия“, както и
лесопарковата част на югоизток около Дендрариума. През 2019 г. се процедира ПУП за
територията на парка в неговата цялост (не само резервата и охранителните му зони).
Този документ е от изключително значение за устройството и опазването на
резервата. След серия обществени обсъждания с голям обществен интерес към момента
проектът се преработва.

4.4. Археологически обекти 126
В археологическата карта на България, поддържана от Националния археологически
институт с музей към Българска академия на науките (НАИМ БАН), фигурират 64 обекта,

Резервати на територията на СО по данни от ГИС София (12.2019)
125
Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани от ГИС София, към декември 2019 г.
Всички стойности и диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г.

126
Всички картни материали са базирани на пространствените данни поддържани в гис системата на НАИМ БАН към
август 2018 г. Всички диаграми са изведени от регистъра на НИНКН за обекти НКЦ към октомври 2017 г.
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от които 6 бр. в режим „А“ 127 и статут ”обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62
г.“ и 58 бр. в режим „Б“ 128 и статут ”археологическа културна ценност с национално
значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН“. В регистъра на НИНКН фигурират 146 обекта, от
които обявени са 38, а декларирани 108, голяма част от тях обаче не са териториално
отнесени и липсват данни, които да го позволят.

Археологически обекти от регистъра на НИНКН според статута
им

38
обявени
декларирани

108

Археологически обекти според статута им по данни от регистър на НИНКН (10.2017)
Териториалното разпределение на археологическите обекти в пределите на Столична
община допълва картината за недвижими културни ценности и показва концентрация
предимно в северна и североизточна посока.
ГЕ на София-град според концентрацията на археологически НКЦ по данни от НАИМ БАН
(08.2018)
Богата на археологически обекти Столична община е експонирала само част от тях. В
централна градска част са разкрити голяма част от крепостните стени на антична
Сердика, като през последните години се експонираха Западната порта като
археологически парк до ул. “Вашингтон”, Триъгълната кула – в подземието на сградата на
забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и
други, които нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект
128
относно археологически обекти, попадащи в обработваеми земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни
работи, както и дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова
127

система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на
обекта.
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ъгъла на ул. “Екзарх Йосиф” и бул. “Княгиня Мария Луиза” и археологическото ниво на
базиликата “Света София”. Противоречиви са резултатите от експонирането на голяма
част от комплекса “Сердика-Средец” в зоната на Ларгото, реализирани успоредно с
изграждането на втория метродиаметър. Изграден е Античен културно-комуникационен
комплекс “Сердика”, който често остава незабелязан, въпреки това потенциалът за
социализация е налице. Богатото и многообразно археологическо наследство на София се
представя ежегодно в тематичните експозиции на Регионалния исторически музей –
София (РИМ София).
През последните години са идентифицирани обекти извън централна градска част с
потенциал за експониране и социализация. Сред тях са Късноантичният мавзолей в кв.
Хаджи Димитър и Късноантичният мавзолей в кв. Лозенец на границата с Южния парк.
През 2017 г. е предоставен статут като единична археологическа недвижима културна
ценност от национално значение на Неолитното селище Слатина - София. Това е едно от
най-често цитираните неолитни селища на Централните Балкани. Планирани са
експониране и социализация на този изключителен обект и са предприети действия за
осигуряване на планова основа за реализиране на проекта за експониране –
археологически парк на открито и информационен център.
Множество са обектите вън от строителните граници на София, които крият научен и
изследователски потенциал, а част от тях и потенциал за експониране и социализация.

4.5. Общо разпределение на обектите НКЦ
Наслагване на всички обекти НКЦ – единични, групови, археологически и резервати, като
се приеме условността на това наслагване предвид разликата в стойността и
характеристиките на отделните обекти и групи обекти, дава представа за
териториалното разпределение и натрупване в рамките на Столична община. Макар
зоната на свръхконцентрация да остава основно в централна градска част, тази карта
изявява и територии, традиционно оставащи извън фокуса на разговора за културно
наследство. Открояват се градоустройствени единици и в северната и югоизточната
част на общината, които крият потенциал за развитие на културен и познавателен
туризъм, научна и изследователска дейност, икономическо развитие и не на последно
място – интегриране на ценностите с природните богатства на по-слабо
урбанизираните територии.
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ГЕ на София-град според концентрацията на археологически НКЦ по данни от НАИМ БАН
(08.2018)
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ГЕ на София-град според концентрацията на обекти недвижими културни ценности –
единични, групови, резервати и археологически по съвместени пространствени данни от
НАИМ БАН (08.2018) и ГИС-София (12.2019)

4.6. Ново културно наследство
От 2009 г. условието за времева отдалеченост за обекти НКЦ не е налице. Въпреки това
на територията на Столична община фигурира само един обект от периода след 1944 г.
– Монумент “Камбаните”.
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Българската архитектура от средата на ХХ век до днес, въпреки ярките си и
стойностни представители, все още не е ясно разпозната като културна ценност. Това
поставя в риск от разрушение или щети ценни образци от този исторически период. А
някои вече са изгубени. Затова са необходими целенасочени действия с цел установяване
на най-ценните примери на българската архитектура от средата на ХХ век до днес и
тяхното последващо опазване. Включването на следвоенни архитектурни образци на
територията на Столична община в националния регистър на НКЦ е дейност точно в
тази посока.
Този проблем е идентифициран в ОПР 2014-2020, ИПГВР, Визия за София и “Стратегия за
развитие на културата в София 2013 – 2023”, като и са разписани и конкретни
стратегически цели в тази посока.
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През 2020 г. ОП „Софпроект - ОГП“ подготви задание и възложи на екип от експерти към
Центъра за научни изследвания към Университета по архитектура, строителство и
геодезия идентифицирането на обекти с качествата на недвижими културни ценности
от периода след 1944 г. на територията на Столична община. Проектът е в процес на
работа и към декември 2020 г. ще бъде финализиран. Резултатите от тази експертна
работа следва да се процедират от Столична община, така че обектите,
идентифицирани от експертите, да бъдат разпознати, а част от тях входирана за
разглеждане в НИНКН. Предварителната селекция на обекти (114 бр.) показва обширен
териториален и типологичен обхват. Идентифицирани са обекти в следните групи –
жилищни сгради и комплекси, обществени сгради, които се делят на административни,
здравни, образователни и културни и спортни, хотели и ресторанти, паркове и
ландшафт, „домове“ и други.

Международната неправителствена организация, посветена на документацията и
консервацията на обекти - представители на течението на Модернизма Docomomo
International 129, в колаборация с местната секция идентифицира над 50 обекта на
територията на Столична община. Тук е важно да се отбележи, че част от тях вече
имат статут и юридическа защита, особено обектите, представляващи образци на
ранния, предвоенен модернизъм.

129

https://www.docomomo.com/
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ГЕ на София-град според концентрацията на нови обекти с качествата на НКЦ по данни
от проект „Архитектурата на Следвоенна София“ – ЦНИП/ Софпроект ОГП (09.2020)
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ГЕ на Столична община според концентрацията на нови обекти с качествата на НКЦ по
данни от проект „Архитектурата на Следвоенна София“ – ЦНИП/ Софпроект ОГП
(09.2020)

4.7. Бюст-паметници и паметни плочи
На територията на Столична община освен обектите недвижими културни ценности –
сгради, комплекси, зелени обекти и градоустройствени ансамбли, са налични множество
паметници и паметни плочи. ГИС-София поддържа слой с над 460 точкови обекта, който
включва войнишки паметници, паметни плочи, статуи и малки градски обекти, които
предават историята на града, значимите събития и почитат видни личности. Този слой
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с наглед малките си обекти усилва мрежата на обектите, предаващи ценност и памет,
разказва истории и предава знание.
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5. Културни коридори и културни маршрути

5.1.

Културни коридори

Повечето маркирани зони с концентрация на НКЦ попадат в културните коридори,
защото именно в тях се е реализирало най-голямото историческо движение и
напластяване на култури. Това превръща културните коридори в историческа основа на
съвременните урбанистични оси и транспортни коридори, подсилвайки тяхната
устойчивост.
През територията на България преминават шест от деветте културни коридора 130: Виа
Понтика (Via Pontica), Диагонален път (Via Diagonalis), Дунавски път, Западен
трансбалкански път, Източен транс-балкански път и маршрутът София – Охрид, а през
територията на Столична община - 3 от тези 6: Диагоналният и Западният
трансбалкански път и маршрутът София – Охрид.
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● Диагонален път (Via Diagonalis/ Via Militaris) преминава през югоизточна Европа,
свързвайки Европа с Азия. Този културен коридор е една от най-древните артерии
по това направление с трансконтинентално и световно значение и играе ролята на
своеобразен събирателен вектор на културните оси в региона. Множеството му
разклонения са географски обусловени, преминаващи през долините на големите
реки, низините между планинските вериги, удобните проходи, насочени към пролива
на Босфора – допирната точка между двата континента Европа и Азия.
● Западен трансбалкански път прекосява югоизточна Европа в посока север-юг.
Коридорът обединява териториите от двете страни на Балкана/ Стара планина,
преминавайки през Румъния, България и Гърция. Пътят свързва западна и централна
Европа с Егейско море и Средиземноморието, пресичайки последователно Дунавски
път, Диагонален път, пътя София-Охрид и Виа Егнация. Западен трансбалкански
път е своеобразна ос на разпространение на древногръцката култура на север,
специфична ос във времето, свързваща ареали с изявени културни ценности от
различни исторически периоди.
● Културен коридор София-Охрид преминава през България и Македония, обвързвайки
манастирските агломерации около двата исторически града и религиозния
културен ареал на Метохия в Сърбия и Черна гора. Пътят София-Охрид е
своеобразна религиозна ос, по която протичат културни влияния към големия
поклоннически път Виа Егнация. По направлението, свързващо манастирите и
църквите на Софийска Света гора, на област Метохия и тези около Охридско езеро,
от векове се разпространяват вярата и изкуствата, свързани с религиозното
строителство – архитектурни техники и похвати, стенопис, дърворезба (Дебър Македония), архитектурни шедьоври на световното наследство (Боянската
църква-България, Стари Рас и Сопочани, манастир Дечани - Сърбия и Черна гора,
Охридските църкви - Македония).
Тези вектори на културен обмен и напластяване на знания, умения и ценности през
вековете са предпоставка за богатото материално и нематериално културно
наследство на територията на общината.

гаранция за отлични постижения за места и обекти от културното наследство на
Европа. Мрежите, администриращи маршрутите, изпълняват иновативни дейности и
проекти по отношение на пет главни приоритетни области на действие:
●
●
●
●
●

От трите културни маршрута на територията на България, част от мрежата на
Европейските културни маршрути, на територията на Столична община и в зоната на
активно влияние попадат обекти от два от тях – АТРИУМ 132 и Европейски маршрут на
индустриалното наследство 133.
Атриум (Архитектура на тоталитарните режими от XX век в градското управление) е
културен маршрут на Съвета на Европа с присъден статут от Европейски институт за
културни маршрути в Люксембург от 2014 година. Партньорите са от 11 различни
страни (Италия, Словения, България, Унгария, Словакия, Румъния, Хърватска, Албания,
Босна и Херцеговина, Сърбия и Гърция), обединени от желанието да се съсредоточат от
културна и историческа гледна точка върху архитектурното наследство на различните
тоталитарни режими, които са преживели през ХХ век. От българска страна по проекта с
международните партньори от другите градове си сътрудничат НИНКН, МК и община
Димитровград. Целите на маршрута са:
● Запознаване с противоречивото наследство.
● Осъзнаване на травматичните събития на XX век през призмата на градските
пейзажи в различни градове. В същото време създаване на обективна оценка за
качеството и естетиката на градската среда и обектите в нея.

Европейските културни маршрути, от друга страна, се фокусират върху потенциала на
споделеното наследство на Европа да създава съвременни връзки и да развива културен
обмен, сътрудничество при проучвания и разработки и съвременна културна и
художествена практика. Сертифицирането „Културен маршрут на Съвета на Европа" е
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https://www.coe.int/en/web/cultural-routes
ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century In Europe's Urban Memory - http://www.atrium-see.eu/bg/

сътрудничество при проучвания и разработване;
подчертаване на историческата памет, историята и европейското наследство;
културни и образователни обмени за млади европейци;
съвременна културна и художествена практика;
културен туризъм и устойчиво културно развитие.

Съветът на Европа чрез своята програма „Културен маршрут на Съвета на Европа" 131
предлага модел за транснационално управление в областта на културата и туризма и
насърчава съвместни действия между национални, регионални и местни власти и широк
обхват от сдружения и социално-икономически участници. Освен сертифициране като
нов маршрут, е възможно и присъединяване към мрежа, администрираща вече
сертифициран маршрут, при съобразяване със съответни правила и изисквания.

5.2. Европейски културни маршрути

131
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●
●
●
●
●

Запазване на европейската позиция на критично и етично отхвърляне на режимите.
Откриване на общи исторически елементи в различни държави и градове.
Предоставяне на възможност за критична историческа дискусия сред гражданите.
Използване на мултиперспективен подход.
Възприемане на градовете като музейни пространства, способни да разказват
история. За да не се забрави миналото, но да се разбере критично.
● Намиране на нови значения и нови приложения за изоставени тоталитарни сгради.
България участва в културния маршрут с два града - София и Димитровград, и няколко
конкретни обекта в тях. Атриум е един от начините за развитие на туристическия
потенциал на сградите от социалистическия ни период, както и начин за създаване на
по-информирано общество относно ценността на обектите, но и критичен поглед
спрямо историческите им специфики. Обектите на територията на Столична община,
участващи в маршрута са:
● Ансамбълът Ларгото: композиционно се състои от две правоъгълни шест етажни
сгради и една трапецовидна, издигаща се като акцент. Трите оформят открито
пространство, отворено на запад, днес известно като пл. “Независимост”. Носи
стилистичните белези на социалистическия реализъм от сталинския подпериод на
тоталитарния режим в България.
● Паметникът на съветската армия: Мащабен мемориален комплекс. Осово
симетрична, монументална композиция с входен акцент и вертикална
пространствена доминанта. Градоустройственото решение включва главен
подход откъм бул. „Цар Освободител” (североизток) и второстепенни – откъм бул.
“Васил Левски” (северозапад) и откъм бул. „Евлоги Георгиев” (югоизток). Доминираща
е оста североизток-югозапад. Използвано е вертикално планиране на няколко нива с
площадки и връзки със стълбища в четири посоки.
● Резиденция Бояна: представителен държавен комплекс със специален статут. Той
включва Дом 1, или бившата резиденция на Държавния съвет на Народна република
България, където в момента се помещава Националния исторически музей; Дом 2,
който и в момента служи като жилищно-хотелски комплекс, обслужващ
българското правителство; жилищни и помощни сгради с ограничен достъп, които
обслужват висшите български институции и са под държавна охрана (Дом 3, Дом 4,
Дом 5, Дом 6, Дом 7, Дом 8); богата паркова среда.
● Монумент „Знаме на мира“: Основните архитектурни елементи, които изграждат
монумента, са четири вертикални пилона, ориентирани по световните посоки. Те
оформят централния вертикален акцент на ансамбъла. Отделните пилони са
съставени от две срещащи се под прав ъгъл бетонни стени и вертикално удължена
правоъгълна форма. Около основното вертикално тяло е изградена композиция от
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два полукръга, конвексен и конкавен, изградени от бетонни модулни тела.
Монументът е силно свидетелство на времето, в което е създаден, и успешно
демонстрира новата културна политика на “Людмилино-Живковския подпериод” на
тоталитарния режим.
● Националният дворец на културата (НДК): многофункционален комплекс, обединяващ
конгресни, културни, рекреационни, развлекателни, търговски, комуникационни и
обслужващи функции. С мащаба си и градоустройствените задачи, които
изпълнява, допринася решително за развитието на главния градски център в посока
юг. Главната сграда на НДК е замислена като сложен призматичен обем, доминиращ
с размерите си цялото околно пространство. Парковата част се характеризира с
преобладаването на открити пространства и наличието на много елементи с
представително въздействие. Комплексът е частично композиционно нарушен със
събарянето на монумента „1300 години България“ през 2017 г.
Запазването на старите индустриални съоръжения и представянето им като музей е
предизвикателство, което изисква иновативни решения. То трябва да е представено
забавно, а не трудно за разбиране. Ако това се постигне, имаме шанса да превърнем
индустриалните зони от миналото в оживени центрове на нашите съвременни градове.
ERIH като мрежа се стреми да подкрепи това чрез подходяща туристическа информация
за европейското индустриално наследство.
ERIH е най-голямата информационна мрежа за туристи, интересуващи се от
индустриалното наследство на Европа. Днес уебсайтът на ERIH събира повече от 1850
обекта от всички европейски страни.
Темата „индустриално наследство“ вече е добре позната на европейския туристически
пазар. Проблемът е, че отделните обекти често се поддържат зле или изобщо не се
поддържат. Често има проблеми с конкретните местоположения на обектите.
Основната стратегия на ERIH е популяризиране и повишаване на общественото
внимание чрез сътрудничество. ERIH е маршрут със статут на културен маршрут на
Съвета на Европа от 2019 година. За момента в България има 11 обекта, попадащи в
маршрута. Един от тях е в София - Националният политехнически музей, и един в зоната
на активно влияние - Музеят на миньорството в Перник.
В България все още няма разработени регионални маршрути, каквато практика има в
Австрия, Германия, Полша и др. По това направление Столична община има дефинирани
още в ОУП-2009 обекти с потенциал да разкажат повече за индустриалното наследство
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на общината. За съжаление, част от тях вече не съществуват, а останалите все още не
се възприемат като ценност.
Проектът за създаване на уебсайта www.seecorridors.eu - “Културни коридори на
югоизточна Европа” представлява практическа реализация на Декларацията от Варна,
приета на Регионалния форум “Културни коридори на югоизточна Европа” (Варна, май
2005). Сайтът е от 2006 г. и освен информация за културните коридори на югоизточна
Европа е показана и подобна за културните коридори на света и Европа.
В Европейските културни маршрути България, и по-конкретно София, участва в два
маршрута с един и същ обект. Двата маршрута са както следва:
● Маршрутът на кастилския език и неговото разпространение из
Средиземноморието (Пътища на сефарадите). Темата е интегрирана в Програмата
на Съвета на Европа през юни 2002 година, а маршрутът е награден със
сертификат "Културен маршрут на Съвета на Европа" на 16 юни 2004 година.
● Пътища на еврейското наследство. Темата е интегрирана в Програмата на Съвета
на Европа през март 2004, а маршрутът е награден със сертификат "Културен
маршрут на Съвета на Европа" на 5 декември 2005 година.
Обектът в тези маршрути е Централната софийската синагога, обявена за недвижима
културна ценност с категория от национално значение. Построена през 1909 година, до
днешна дата остава една от най-големите сефарадски синагоги в Европа.
В официалния сайт на Съвета на Европа “Маршрутът на кастилския език и неговото
разпространение из Средиземноморието (Пътища на сефарадите)” вече отсъства сред
маршрутите със статут. В маршрута “Пътища на еврейското наследство” пък
отсъства като държава-партньор България и съответно Централната софийска
синагога.

5.3. Потенциали
Културните маршрути са инструмент за популяризиране както на недвижими, така и на
нематериални културни ценности, и свързване на културни и природни
забележителности и същевременно дават възможност за свързване със съседни и подалечни страни, за партньорства и развитие.
От съществуващите културни маршрути на Съвета на Европа София има потенциал да
се включи в Европейския маршрут на историческите термални градове, сертифициран
през 2010 г., особено след реализирането на мерките, залегнали в множество
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стратегически документи на местно ниво за възстановяване на минералните извори на
града и интелигентната им експлоатация.
Друг маршрут, който може да представлява интерес, е този на Европейските гробища,
сертифициран през 2010 г., особено предвид вече утвърдения статут на Централните
софийски гробища като Национален мемориален комплекс - групова недвижима културна
ценност с ансамблите на английските, немските, френско-италианските, румънските,
сръбските и руските военни гробища, но и с паметта на едни от най-бележитите
личности на България между алеите на гробищния парк.
Не бива да се пренебрегва и възможността за подготовка, разработване и
сертифициране на нови културни маршрути, като Европейската комисия публикува
детайлни инструкции за този процес.
“Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния район” (проект) за
периода 2021-2027 подчертава интегрираният подход като водещ при опазването на
културното наследство, което изисква при изследването и стратегическото планиране
за района да се търси пространствена интеграция на културното наследство със
съседните райони и страни. Това изисква изпълнението на дейности по интегриране на
културното наследство в Европейската мрежа от центрове и оси на развитие на
културата и хармонично пространствено планиране, както и утвърждаването на
културен туризъм, обвързан с Европейските културни коридори и маршрути, развиващ и
утвърждаващ културните традиции и идентичност на района. Коментира се потенциал
за маршрут на културно многообразие и диалог между културите, който може да включва
обектите на Рилски манастир и Боянска църква (Световно културно наследство),
резерват на градинско-парковото изкуство „Борисова градина”, историкоархеологически резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец”, храм-паметник
„Свети Александър Невски”, Храм „Света София”, ротонда „Свети Георги”, Национален
археологически музей, Руска църква „Свети Николай Чудотворец”, Баня баши джамия,
Синагога, Софийска Митрополитска катедрала „Света Неделя“ (София), Късноантична
резиденция и ранновизантийска крепост (гр. Костинброд), Бельова църква,
Митрополитска църква, Байракли джамия, Синагога, Сарафска къща, Чешмата с обецата
(гр. Самоков), Късноантична крепост „Цари Мали град” (с. Белчин), много от които на
територията на Столична община и във връзка със съседните ѝ територии.

https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=24
https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=21
136
https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=95
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6. Нематериално културно наследство
За територията на Столична община и зоната на влияние в листата на ЮНЕСКО за
нематериално културно наследство са вписани:
● Бистришките баби 134 - архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука
(2008 г.),
● Народният празник „Сурва“/„Сурова“ 135 (2015 г.)
● Мартеницата, мултинационална кандидатура съвместно с Република Румъния,
Република Молдова и Република Северна Македония (2017 г.)
В добрите практики за опазване на нематериално културно наследство са включени:
● Съборът за народно творчество в Копривщица 136: система от практики по
представяне и предаване на наследството (2016 г.)
● Народното читалище 137 с практически опит в опазването и съхраняването на
нематериалното културно наследство (2017 г.)
Представителният списък с елементи на нематериалното културно наследство в
България се изготвя от 2008 г. и се извършва въз основа на национална система „Живи
човешки съкровища” 138, която се провежда на всеки две години и има вече 5 проведени
издания (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 г.). Опираща се на Регистъра на нематериално
културно наследство в България, селекцията за Представителния списък протича на два
етапа – регионален и национален. Регионалният включва преглед на номинации с елементи
на нематериалното културно наследство, постъпили във всяка от 28-те области на
страната, и излъчване на една областна кандидатура за участие на национално ниво.
Провеждането на регионалните селекции се извършва с широко участие на общностите
и носителите на нематериално културно наследство в съответните области. От
достигналите до втория етап кандидатури се излъчват пет, които се вписват в
националната представителна листа за съответната година. Това позволява
периодичното допълване и актуализиране на националната представителна листа, и
същевременно свидетелства за активното участие на общностите и носителите в
практики по съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство в
страната.
Създаването на национална система “Живи човешки съкровища” цели:
● съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно
културно, историческо и художествено значение за България;

134

137

135

138

https://bulgariaich.com/index.php?act=content&rec=155
https://www.treasuresbulgaria.com/main.php
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● тяхното предаване на следващите поколения чрез реализиране на ефективни
програми за подготовка на кадри;
● насърчаване на младите хора за придобиване на знания и умения, свързани с
нематериалното културно наследство, посредством публично признание и
организиране на публични представяния на национално и международно равнище;
● създаване на единен архив от документи и материали, свързани с нематериалното
културно наследство, в Националния център за нематериално културно наследство
– ИЕФЕМ- БАН;
● изграждане на Национална представителна листа на елементи на нематериалното
културно наследство.
Категориите, в които се подават номинации, са:
● традиционни обреди и празници;
● традиционно пеене и свирене;
● традиционно танцуване и традиционни детски игри;
● традиционно разказване;
● традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци;
● традиционна медицина.
От пролетта на 2020 г. националната система „Живи човешки съкровища” вече има и
статут на основна културна политика и инструмент на държавата, приет от
Министъра на културата.

6.1. Читалища
Според националния публичен регистър на народните читалища 139 на територията на
Столична община са регистрирани 172 читалища. Те формират мрежа с добро покритие и
разнообразни дейности, насочени към общността. Различните читалища разполагат с
различна материална и членска база и според възможностите и фокуса си развиват
различни клубове, музикални, танцови или фолклорни състави, школи и образователни
курсове. Много от читалищата организират или участват в празници, фестивали,
събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи или спортни занимания.
Някои читалища са звена, в които се развиват дейности за хора с увреждания, етнически
малцинства, работа с различни възрастови групи и развитие на доброволчеството. Все
още има читалища, за които част от информацията, събирана в регистъра, липсва, но на
база информационните карти могат да се визуализират различните характеристики и
фокус в дейността на тези обществени обекти. Много от читалищата поддържат
библиотечна дейност (144 бр.), за съжаление нито едно от читалищата на територията
139
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на Столична община не е посочило наличие на музейни колекции - сфера с потенциал за
развитие.

Могат да се откроят читалищата с най-голяма членска маса, като впечатление правят и
по-големите по численост читалища в северната част на Столична община. По броя
развити клубове, школи, състави и групи разпределението няма пряка връзка с броя
членове.
Сред най-честите са танцовите групи и вокалните групи и хорове. По-слабо застъпени
са езиковите школи и курсове и театралните състави. Най-малко читалища са посочили,
че развиват клубове по краезнание (19 бр.). Прави впечатление, че читалищата с активно
развитие на фолклорни състави и формации са предимно в границите на София-град.
Почти без изключение читалищата участват или организират празници, фестивали,
събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи или спортни занимания в
различна степен, като лесно могат да се откроят най-активните. Така могат да се
видят и по-активните в развитието на дейности, свързани с работа с хора в
неравностойно положение, етнически малцинства, различни възрастови групи и
насърчаване на доброволчеството.

https://chitalishta.com/?act=regions

I.1_Териториален обхват и анализ на състоянието | 678

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 679 от 1286

7. Природно наследство и забележителности
Столична община е богата на обекти от Националната екологична мрежа. На
територията ѝ има 13 защитени територии и 7 защитени зони по директивите за
птиците и местообитанията. В населените места са налични и 78 вековни или
забележителни дървета, които се явяват носители на памет и култура, но често не са
добре означени или поддържани като ценни от и за гражданите и гостите на града. Този
широк спектър от обекти с различна категория и характеристики е ценен природен,
културен и изследователски ресурс, който заслужава внимание и защита. Необходима е
по-широка и активна комуникация на природните богатства, ползите и спецификите на
тези обекти сред населението и посетителите на общината. Това би спомогнало както
за по-осъзнато и екологосъобразно поведение, така и би популяризирало тези обекти,
повод за гордост и нуждаещи се от грижа. Темата е разгледана в повече подробности в
част I.9.8.-Националната мрежа Натура 2000, защитените зони и територии и
биоразнообразие.
Читалищата играят основна роля и в запазването живи на характерни традиции и
обичаи, като през годините, благодарение на тях, нематериални културни ценности от
територията на Столична община са подбирани неведнъж от регионалните журита за
участие в националната селекция за представителния списък на НКН.
● през 2008 г. в сферата на „Традиционното пеене и свирене“ участва кандидатурата
„Златната кака Вена – съкровищница от песни” на НЧ „Пробуда“ в с. Железница с
носител Невена Венева Пържова;
● през 2010 г. в сферата на „Традиционните обреди и празници“ участва
кандидатурата „Празнуване на св. Дух” на НЧ „Мироско Райчев – 1927”, с. Горни
Богров с носител Фолклорен ансамбъл “Русаля”;
● през 2012 г. в сферата на „Традиционните обреди и празници“ участва
кандидатурата „Лазаруване” на НЧ „Хубава Яна – 1926“ , с. Яна с носител Детска
група „Лазарки”.
Пълният набор от аналитични карти за читалищата и разпределението на различните
дейности поддържани от тях може да се види в приложение I. 7.4_Култура и културна
инфраструктура.
В широкия контекст на разглеждане на културното наследство, съвременният бит и
култура, общественият и общностен живот се разглеждат в разнообразни изследвания
на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, Философския
факултет на СУ “Климент Охридски”, катедра “История и теория на културата”, както и
в редица специфични изследвания, които правят прочит на локални характеристики и
особености за различни групи от населението и територията на Столична община.
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с парк “Витоша” още в 1934 г.) и Торфено бранище. Освен с особеното природно
богатство, с което паркът радва жителите и гостите на общината, в пределите и по
границите му се гушат множество обекти с културна ценност, като Боянската църква
“Св. Пантелеймон” от световно значение, църквата “Успение Богородично” към
Драгалевския манастир от национално значение, самият Драгалевски манастир, църквите
“Успение Богородично” и “Св. Георги” в с. Бистрица, църквата “Св. Йоан Богослов” и
иконостасът на манастирската църква “Св. Петка” в с. Владая, църквата “Св. Илия” в
Княжево и “Св. Георги” в Мърчаево. Тук са концентрирани и немалко археологически
старини като градища и останки от крепости и постройки в Драгалевци, Бояна,
Симеоново, Мърчаево, Железница и т.н. Концентрацията на природни и културни
ценности, наред с множеството възможности за алтернативно културно, екологично и
туристическо предлагане, изисква и повишена грижа и внимание към опазването на този
ценен ресурс.

7.1.

Защитени територии

Темата е разгледана в повече подробности в част I.9.8.-Националната мрежа Натура
2000, защитените зони и територии и биоразнообразие. Тук са изведени основни
положения по отношение връзката и потенциала на природните богатства за единно и
кохерентно представяне в комплекс с недвижимите и археологически културни ценности
и забележителности.
Природен парк “Витоша” е първия парк в България, обявен като народен парк в далечната
1934 г. В неговите предели се намират резерватите Бистришко бранище (обявен заедно

Защитени местности на територията на общината също крият потенциал както за
по-добра екологична обвързаност, така и за връзка с непосредствено разположените
обекти културна ценност. Един от отличните примери за интеграция на природна
ценност и обект недвижима културна ценност е паркът “Врана”, където
забележителната паркова среда е дала възможност за развитие на специфична
екосистема в непосредствена близост до града.
● Блатата - с. Долни Богров – близост до Вила Рустика от римската епоха
● Врана – връзка с комплекс “Врана”
● Еленина Бара – с. Мало Бучино – връзка с комплекс “Манастирска кория”
● Извора – гр. Банкя – връзка с богатото разнообразие на недвижими културни
ценности в Банкя
● Манастирска кория – връзка с недвижимите културни ценности в Горна баня
● Теснолистен божур – с. Волуяк – връзка със селище от желязната епоха и култово
място от Възраждането
● Турченица – с. Локорско – връзка с Кремиковски манастир и църква “Св. Петка” във
Войнеговци
● Шумнатото тепе – с. Долни Пасарел – връзка с археологическите обекти (селища)
около яз. Искър.
Природни забележителности
● Кътинските пирамиди – с. Кътина – връзка с църква “Св. Спас” в Кътина
● Урвич – с. Панчарево - връзка с археологическите обекти в границите на
природната забележителност, както и недвижимите културни ценности в близост
(ВЕЦ Панчарево).
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7.2. Защитени зони
Защитените зони по директивите за птиците и местообитанията надграждат
комплекса от природни богатства и както за защитените територии, така и тук е
налице тясна връзка с обекти, представляващи културно-историческа ценност.
Витоша, в обхвата на природния парк, е защитена зона както по директивата за
местообитанията, така и по директивата за птиците. Лозенската планина, Плана и
Черни рид са защитени зони по директивата за местообитанията, а Долни Богров –
Казичене и Рибарници “Челопечене” по директивата за птиците.

7.3. Природни маршрути и коридори
През района на Столична община преминава миграционен път на птиците Via Aristotelis,
разположен в западната и югозападна част на България, биокоридор, който е част от
интегрирания пространствен модел на комуникационните и културни коридори,
пресичащи България.

лист 681 от 1286

фактът, че контактът на изходите на метрото не са съобразени добре с ходовите
линии и удобното преминаване на пешеходци в зоната.
През 2019 г. приключи последният конкурс за зоната на площад “Св. Неделя” и като
фаворит бе отличено предложението на колектива на италианския архитект
Масимилиано Фуксас. Реализацията на проекта предстои.
За съжаление площадните пространства около “Ал. Невски”, Народното събрание и
Двореца продължават да се ползват основно за автомобилно движение и паркиране, което
силно компрометира възприятието както на сградите, така и степента на пешеходна
свързаност в центъра на града.
За “Орлов мост – Царевец” и зоната на Народния театър все още не са предприети мерки
в посока повишаване качеството на средата. Временните обекти до подлеза на Царевец
бяха премахнати, това е така частично и за зоната около Народния театър.
За част от по-големите градини и паркове също са извършени серия действия.

8. Публични пространства и градски практики
ОПР 2014-2020 отделя специално внимание на обществените центрове и публични
пространства, като дефинира места с особено значение за градския живот. Те често
биват интегрирани в други тематични направления, което не дава възможност да се
разгледа специфичното им значение за гражданите, както и да се изследват нуждите им.
Изведени са най-активните и посещавани градски площади и пространства, големи и
малки паркови пространства и градини, кръстовища с потенциал да се превърнат в
активни публични пространства, както и улици с потенциал на пешеходни променади. Тук
са включени и значимите обекти на подлезите и метростанциите. Идентифицирани са
специфики и потенциални конфликти при различните видове пространства.
В идентифицираните като най-активни и посещавани градски площадни пространства
за последните години се наблюдават промени.
Площад “Славейков” беше част от мащабния и противоречив ремонт на улица “Граф
Игнатиев”. Независимо от оценката на резултата, това пространство, вече освободено
от търговците на книги, към момента започва своето ново обживяване в различния си
облик. Площад “Гарибалди” също получи нов облик като част от проекта.

Пространството около и самата сграда на НДК бяха мащабно ремонтирани през
2016/2017 г. за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Междувременно бе демонтиран паметника “1300 години България”, ключов акцент в
цялата композиция. Пространството се промени, сградата също, не без загуба на ценни
детайли. Положително обаче е, че това място продължава да е едно от най-оживените в
града.
От пролетта на 2018 г. и със срок до март 2021 за ремонт е затворен един от найголемите градски паркове – Западен парк, който следва да обслужва отдиха на голяма
част от жителите на Столична община.
Към момента се процедира ПУП за територията на цялата Борисова градина - процес,
който изведе множеството заинтересовани страни на преден план, но с това и
конфликтите в ползването на този изключителен градски парк.
Към обектите, отличени в ОПР, може да се добави потенциалът на резиденция “Лозенец”
да функционира аналогично на парка на Военна Академия – с регулиран и ограничен във
времето достъп.

От септември 2020 г. на Попа вече са отворени станциите на третия лъч на метрото,
които ще активират още повече това пространство. Не бива да се пренебрегва обаче
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По-малките паркови пространства, градини и скверове не бива да се пренебрегват. Те се
явяват свързващо звено за много пешеходни зони, сгъстяват мрежата на обектите на
зелената система и сформират центрове на активност с жива периферия.
Макар в някои случаи и след предприети действия, голяма част от идентифицираните в
ОПР кръстовища с потенциал да се превърнат в атрактивни публични пространства не
са получили ново значение и площад “Македония”, “Възраждане”, “Орлов мост” и тези при
паметника на В. Левски и Руски паметник запазват потенциала си, но без реализация.
По отношение на трансформирането на по-голяма част от центъра на града в зона за
повече пешеходно и по-малко автомобилно движение се действа плахо. Реализираха се
няколко ремонта, които разшириха тротоарите и възпрепятстваха паркиране в зоната
на пресичане, продължава практиката за временни затваряния на улици за движение по
повод различни събития и фестивали, но все още качествена промяна не може да бъде
отчетена. За целия период на действие на ОПР опит за ограничаване на автомобилно
движение се направи единствено на ул. “Съборна”, но след кратко и непълноценно
функциониране на улицата като пешеходна зона възможността за автомобилен достъп
надделя над концепцията за разширяване на пешеходния център.
Метростанциите и пешеходните подлези са идентифицирани в ОПР като точки с найголям интензитет на преминаване на пешеходци, където качеството на средата е от
съществена значимост. Като положителни примери за пълноценно преплитане на
функции е посочен подлеза на Софийския университет. С трети метродиаметър през
есента на 2020 се откриха още няколко метростанции с различен характер и качество на
пространствата. През последните години се забелязва непоследователен успех за
отдаване под наем на пространства в подлезните части, особено на новите
метростанции с такава инфраструктура. Следва да се идентифицира причината и при
необходимост да се преосмисли структурата или начина на предлагане на тези
пространства, които неизползвани се превръщат в предпоставка за намаляване
качеството на средата.
Нов вид публични пространства, припознати от жителите и гостите на града, са
частните такива. Това са закритите пространства на моловете, където много хора
избират да прекарат свободното си време. Самите търговски центрове насърчават
интереса с организиране на разнообразни свободни за посещение събития за малки и
големи, изложби и концерти. Търговските центрове често се явяват близкото публично
пространство за някои части на града, където такива липсват. Предлагат заведения за
140
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хранене, възможност за културен и социален живот. Макар да е съществен фактор и
предпочитано място за мнозина, молът не отговаря в пълна степен на определението за
„публично пространство“, доколкото не допуска напълно свободен достъп за всички
групи от обществото, както и не може да предложи всички възможности на публичното
пространство. Тези специфики следва да се отчитат и да не се подценява
необходимостта от планиране на публични пространства от нечастен характер и в
зоните, обезпечени по някакъв начин от частни инициативи.
Направения в ОПР преглед в етапите на политиките на Столична община по отношение
на публичните пространства дефинира три периода след 1989:
● 1989 – 2000 – Липса на цялостна политика по темата;
● 2000 – 2006 – Частични политики на СО, довели до еднократни реализации и
● 2007 – досега (2013 г.) – Темата влиза в дневния ред на СО, но не е приоритетна.
Към днешна дата към тази периодизация може да се добави:
● 2013 – до момента – темата за публичните пространства е приоритетна в
публичния дебат за града, като пряко отражение на политиките по
благоустройство. Предприети са стъпки за подобряване и увеличаване на
публичните пространства. Все още реалните ефекти от действията са с
променлив успех. Необходима е синхронизация на отделните дейности по
благоустройство за постигане на качествена градска среда и публични
пространства.
Оценката, че основните документи на СО не разглеждат специфично проблемите на
обществените пространства и те не са сред основните приоритети, все още е валидна.
Темата продължава да се слива с теми като „Защита на културното наследство“ или
„Зелена София“. Все пак през последните години бяха предприети стъпки за фокусиране
на дейностите по отношение на публичните пространства и тяхното регламентиране.
През 2016/2017 г. по покана на кмета и главния архитект на столицата датският
урбанист проф. Ян Геел консултира Столичната община в създаването на стратегия за
развитие на публичните пространства в градския център, поставяйки началото на
проект “София – град за хората”. Докладът 140 с препоръки бе разработен в партньорство
с местни специалисти и завършен през 2018 г. Все още обаче предстои приемане на
програмата с конкретни мерки за действие, базирана на Доклада.
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От 2018 г. по инициатива на Главния архитект на София в сътрудничество с ОП
Софияплан се разработи “Наредба за градската среда 141“, която цели да разгледа
публичните пространства като част от системата на града и да зададе принципи за
планирането, изграждането и поддръжката им. Тази наредба разширява полето на
наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на
Столична община. След широко експертно обсъждане и обществена консултация,
Наредбата беше приета от Столичния общински съвет през декември 2020 г.
През последните години в обществения диалог се наблюдава повишена чувствителност
и интерес към публичните пространства. Коментира се качеството им, но и правото на
ползване и устройване. Различни групи от жителите на общината нерядко се
конфронтират по тези теми, с което подходите за защита на обществения интерес и
въвеждането на непопулярни мерки се явява още по-голямо предизвикателство.
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от различни периоди на градоустройството и развитието на София. Изведени са
образци както на ранните жилищни комплекси в богато озеленена среда като “Яворов”,
“Лагера” и “Илинден”, така и по-късни представители на комплексното строителство в
комбинация с характерни самостоятелни обекти – “Изгрев”, “Иван Вазов”, “Христо
Смирненски”, “Банишора”. Орландовци, Драз махала и зоната около градината “Св. Никола”
показват други форми на застрояване и имотна структура, които днес интензивно се
подменят с нови жилищни сгради, често за сметка на характерния облик на района и без
стремеж да се запазят характерните пропорции, мащаб и структура на средата. Това
важи в голяма степен и за маркираните части на Лозенец, където все още може да се види
изключително разнообразие – от самостоятелни градски къщи в добре озеленена среда
през комплексно строителство до съвременни сгради, разположени сключено или
самостоятелно в силно уплътнена среда.

9. Исторически градски пейзаж
Устройствената концепция за опазване и развитие на системата културноисторическо наследство (КИН) на територията на Столична община 142 към действащия
ОУП от 2009 г. разглежда последователно и в обвързаност територията с културното и
природно богатство. Това дава отлична база за идентифициране обектите на градското
културно наследство в съответствие с препоръката на ЮНЕСКО за историческия
градски пейзаж.
Териториите с характерни селищни структури са разгледани и като част от система и
групирани допълнително като територии на селищни системи с ценни структурни
качества. Тук влизат части от ГЕ на всички населени места в общината (а и в
непосредствената контактна зона), като са обособени техните традиционни селищни
ядра. В чертите на компактния град в същата категория попадат и характерните части
на бившите села Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево и Горна баня, части от
Филиповци, Илиянци, Враждебна и Горубляне. Характерните структури в компактния град
с други характеристики са части от ж.к. “Лагера”, “Илинден”, “Захарна фабрика” и
“Банишора”, “Иван Вазов”, “Кривата река” и територията на медицинския комплекс в
съседство, горната част на квартал Лозенец, ж.к. “Изгрев”, “Яворов”, “Смирненски”, “Гео
Милев”, “Редута” и “Подуяне”, зоната на парка “Заимов”, както и части от Драз махала и
зоната на някогашния Юч Бунар. Тази селекция подава богат набор от градски структури

141
142
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Необходима е актуализация на предложените зони, тъй като за части от някои вече не е
налице типологията - предмет на разглеждане. Има необходимост от преразглеждане и
по отношение добавянето на нови зони, изявяващи структури и градски характер, които
не са били оценявани като специфични до момента. Подходящи територии са
комплексите на Зона Б-5 и Зона Б-19 с макро планирането си, интензивния си общностен
живот и обществено обслужване, както и части от “Белите брези”, “Стрелбище” и
части от рамката на булевард “България”. Интересни с контакта на ниското жилищно
строителство с комплексното и ново такова са части от “Надежда”, “Фондови жилища”,

И https://sofiaplan.bg/Images/web_maps19112009/22.pdf
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“Овча купел”, “Красна поляна”, “Хаджи Димитър”. От феноменологична гледна точка, обект
на изследване могат да са и скоростно развилите се нови градски територии в южна
посока – Манастирски ливади - Изток и Запад, Кръстова вада и Витоша. Въпреки че не са
образци за качествено и планомерно развитие на градската среда, те илюстрират
определени социално-икономически особености, градоустройствени тенденции и
проблеми, а и естествено предполагат специфични градски практики и социални нужди,
които следва да се адресират, включително по отношение на живото културно
наследство и ресурс на общината.
Още една категория територии, определени с Устройствената концепция за опазване и
развитие на системата културно-историческо наследство (КИН) на територията на
Столична община към действащия ОУП от 2009 г., е тази на културните пейзажи. Тук се
включват всички паркове и градини на територията, формиращи мезо и макро мрежата
на зелената система на общината, които не са обхванати от режимите на недвижимите
културни ценности на градинско-парковото изкуство – Южен парк и НДК,
Зоологическата градина и Северен парк, Западен парк и Бакърени гробища, Студентския
парк и парк “Орландовци”. Тук са зелените клинове и с нереализираните им части, както и
поречията на всички открити водни течения, широки комуникационни детелини и
озеленени булеварди. Зоната се разширява и върху характерните за северната посока
широко и равно поле в подножието на Балкана, открития рудник на Кремиковци, табаните
и другите терени, ползвани някога от индустрията, върху зелените поречни гънки на
Люлин планина около Банкя и тесните и стръмни, северни поречия, спускащи се от
Витоша и специфичното междинно положение на откритите равнини между компактния
град и Казичене и Челопеч.
Гъстата покривка от територии, прочетени през призмата на техния структурен,
природен и различен по генезис и съвременен живот културен ресурс, се свързва
допълнително от мрежата на културните коридори. Те минават през територията и се
конкретизират с вътрешни маршрути и локални връзки, правещи тематични и
физически контакти между отделни обекти и зони.
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пространствени структури с висок културно-исторически ресурс, без да се забравя
мрежата от открити публични пространства - част от „Зелената памет на София.“

В детайла на градското ядро допълнително са разработени система от режими,
отразяващи максимално подробно ресурса и значението на разнообразието от обекти с
културно значение. Тук са посочени метростанциите, интегрирани в археологическите
зони, вертикалните връзки между открити и подземни публични културно-исторически
пространства, главни елементи на визуалната комуникация за културното наследство и
т.н. Предложена е система от главни и вторични музейно-информационни центрове,
както и информационни културно-исторически центрове. Изведени като защитени са
откритите публични пространства с културно-историческо значение, надградени с

Допълнително следва да се отбележи и системата от територии, свързани с
производствени и складови дейности с културно-историческо значение и потенциал за
рефункционализация, както и териториите, предвидени за рекултивация в контекста на
богатото културно наследство на средата, в която се намират. Този подход напълно
съответства на принципите за интегрирано третиране на системата от обекти НКЦ в
града. Той не предполага запечатване във времето на материята, която да служи само
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като образец, а отчита необходимостта от съвременен живот на обектите - културна
ценност, за да е устойчива и здрава тяхната позиция в градската тъкан. Системата,
предложена с ОУП 2009, има необходимост да се актуализира, тъй като за някои от
предложените обекти и територии възможността за използване на ресурса вече е
загубила някои свои потенциали, но в същата светлина могат да се разгледат и други
територии, неоценени до този момент.
Елементите на градското културно наследство в контекста на препоръката на ЮНЕСКО
за Историческия градски пейзаж могат да се разделят в няколко групи. Тези зони
надграждат системата от припознати обекти и територии на недвижими културни и
природни ценности и нематериално културно наследство. Това са:
● територии с характерна структура – в и извън чертите на компактния град;
● териториите на откритите публични пространства (включително част от
“Зелената памет на София”) с повишено културно-историческо значение;
● териториите на градските културни пейзажи, включващи зелени площи, поречия и
специфични ландшафти в града и общината;
● териториите и обектите на индустриалното наследство.
За пълна картина на териториалното разпределение следва да се съвмести тази
информация с единичните и групови недвижими културни ценности, археологията и
резерватите с техните охранителни зони, включително богатата система от
исторически паркове и градини, предложенията за нови обекти с качествата на НКЦ и
връзките със световните и европейски културни коридори, локалния потенциал за
тематични културни маршрути, обектите на културата – музеи, галерии, театри,
културни институти, концертни зали, открити сцени и т.н. Следва да се отчете и
читалищната мрежа като жив носител на предаването на традиция и знание, но и с
потенциал за сплотяване на общности и развитие на творчески и образователни
дейности днес.
Регулярни изследвания и актуализация на тази пълнокръвна и жива перспектива към
културния потенциал на общината ще спомогне за подобряване на осигуряването на
качествено и устойчиво съжителство на функции и дейности. Познаването на
културния, икономическия, социален и обществен живот на града в по-голям детайл е
предпоставка за идентифициране на по-точни и работещи механизми за устойчиво
интегриране на дейностите по всички стратегически цели и приоритети и едно
наистина кохерентно представяне на културното наследство от миналото и
съвременния ден в динамичния живот на града.
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10. SWOT анализ
Силни страни
● Многопластово и разнообразно културно наследство. Разнообразни по период, тип
и значение единични, групови и археологически недвижими културни ценности с
различен мащаб и потенциали и голяма покривност и гъстота на системата на
недвижимите културни ценности.
● Добро стратегическо местоположение на София и Столична община във връзка с
културните коридори, обекти на интерес в съседни територии в и извън
страната.
● Добра нормативна основа с възможност за надграждане за развитие и управление на
системата на културните ценности.
● Голяма и покривна мрежа от читалища – носители на нематериално културно
наследство и общностни средища.
● Представителни обекти културна ценност и с потенциал за ново културно
наследство заради ролята на София като столица.
● Богатство на природни ценности и забележителности и близост с други обекти
от НЕМ.
● Нарастващ брой на положителните примери за добро съхраняване на материално,
нематериално или природно наследство.
● Добре развита териториална и устройствена концепция за НКЦ в ОУП.
Слаби страни
● Липса на подробна и актуална публична информация за обектите - недвижима
културна ценност, режимите им на опазване и политики за развитие.
● Обекти НКЦ в тежко общо физическо състояние, загуба на ценностни
характеристики независимо от собствеността на обектите, безвъзвратно
загубени обекти НКЦ.
● Липса на активна публична комуникация на наследството – културно/ природно/
нематериално.
● Непълноценно използван потенциал за взаимодействие между институции и
неправителствен сектор, както и вътрешноинстуционално.
● Неразпозната ценност на културното наследство и на потенциала му за
икономически просперитет, устойчиво развитие и сплотяване на общности.
● Липса на достатъчно положителни примери за грижовно и устойчиво поддържане
на обектите НКЦ - публична собственост, като образец за добър личен пример.
● Неясни правила и принципи за опазване на недвижимите културни ценности и
съгласувателен процес, който отнема много време и не винаги успява да съхрани
публичния интерес. Липса на съгласуваност в действията.
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● Неразбиране на споделената отговорност за опазване и развитие на системата на
културното наследство.
● Недооценено значение на публичните пространства като измерител за
качеството на живот.
● Липса на инструменти за осмисляне и съобразяване със системата НКЦ в ОУП.
Възможности
● Включване на София в мрежите на съществуващи културни маршрути или
идентифициране на нови такива.
● Стратегическото местоположение на София дава възможност за добър регионален
и международен диалог в сферата на културното и природно наследство.
● Актуалният прочит на системата на ценности (културни и природни) разширява
възможностите за интегрирани действия с цел опазване и развиване.
● Фокусирани програми и проекти с финансиране в сферата на културното и
природно наследство.
● Добро туристическо местоположение и съпътстваща инфраструктура.
● Активни граждански, професионални и академични групи с грижа и интерес към
културното и природно наследство.
● Концентрация на икономически, административен и научен капацитет в
столицата.
Заплахи
● Неразпознаване на ценността на културното наследство и на потенциала му за
икономически просперитет, устойчиво развитие и сплотяване на общности.
● Липса на активно участие в международни и местни проекти за обмяна на опит и
споделени маршрути.
● Динамичен строителен период и инвестиционен натиск в зоните с концентрация
●
●
●
●
●

на културни и природни ценности.
Мудна трансформация и осъвременяване на системата за управление и защита на
ценности.
Преориентиране на бюджетни и програмни средства в други ресори.
Ненавременни действия по опазване на културни и природни богатства, водещи да
загубата им.
Липса на осъзнаване на споделената отговорност за опазване и развитие на
системата на културното наследство.
Липса на синхронизирани политики в различни полета по отношение опазването и
развитието на системата от културни ценности (недвижими, нематериални,
природни).
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