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Дефинирането на съответстваща на нуждите и желанията на заинтересованите
страни Визия за развитие на Столична община е основа за определянето на адекватна
стратегическа и планова рамка на Плана за интегрирано развитие “Програма за София”.
Визията отразява перспективите пред социално-икономическото и пространствено
развитие на общината, като отчита възможностите за преодоляване на различията и
дисбалансите в развитието на територията.
Визията за развитие на Столична община кореспондира със заложените параметри в
стратегическите документи на по-високо йерархично равнище в национален и
регионален аспект.
Въз основа на направените анализи на приетата дългосрочна стратегическа рамка
“Визия за развитие на София и крайградските територии 2050”, според която “София 2050
е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ
гражданите в решенията за бъдещето, за да създава и поддържа разнообразни
възможности за развитие и високо качество на живот”, е формулирана следната визия за
развитие на Столична община в периода 2021-2027 г.:
“Столична община е по-адаптивна, устойчиво развиваща се, приобщаваща

и многообразна община, фокусирана върху икономика на знанието и
предлагаща по-високо качество на живот в по-чиста среда.”
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Стратегическата рамка е аргументирана с изводите от анализа на икономическото,
социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на
Столична община, както и от заключенията на SWOT анализа. Тя привежда в действие
осите на развитие на Националната програма за развитие „България 2030“ (НПР 2030),
вплитайки местния стратегически контекст на споделената дългосрочна стратегия за
развитие на СО “Визия за София” 2050. Стратегическите цели на НПР 2030, както и тези
на “Визия за София 2050” следват посоката, зададена от Новия градски дневен ред на ООН
и целите за устойчиво развитие на ООН. Настоящата стратегическа рамка адаптира
тези зададени на по-високо ниво цели и ги свежда до План за интегрирано развитие на
Столична община - Програма за София 2021-2027.
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местните общности, използвайки подхода “отдолу нагоре”. Тези два подхода на планиране
се срещат в следната стратегическа рамка:

Стратегическата рамка на Програма за София 2021-2027 е съобразена и с другите два
документа от по-високо йерархично ниво - Националната концепция за пространствено
развитие 2013-2025 (НКПР) и Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Югозападен регион за планиране от ниво 2 (ИТСР на ЮЗР) 2021-2027.
Йерархична връзка между компонентите на стратегическата рамка
За по-ясното осмисляне на обвързаността на Програма за София с останалите
стратегически документи е изведен списък, който представлява описание на
йерархията и нормативните основания на действащите към началото на 2021 г. или в
проект стратегически, планови и програмни документи, отнасящи се до територията
на Столична община, чието прилагане оказва въздействие върху изготвянето на
Програма за София. Списъкът и схема на връзките към него са приложени в края на
настоящия текст (стр. 19) под името Връзки на Програма за София със
стратегическата рамка.

Изпълнението на заложената стратегическа рамка следва да се осъществява с помощта
на хоризонтални принципи, които да бъдат интегрирани във всяка дейност, свързана с
изпълнението и координацията на работата по ПИРО. Всяка мярка, проект и отделна
дейност следва да бъдат извеждани и прилагани в съответствие със следните
Хоризонтални принципи - партньорство, координация, екологосъобразност и
устойчивост, интегрирано и хармонично развитие.

Описаният по-горе метод за структуриране и извеждане на стратегическата рамка
илюстрира подхода за съчетаване на планиране “отгоре надолу” и “отдолу нагоре”. НПР
2030 е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на
националните програмни документи, който дава стратегическата рамка на националния
дневен ред. НКПР, от своя страна, задава пространствения модел за развитие на
националната територия, а ИТСР на ЮЗР описва посоките на развитие за региона и
потенциалните предизвикателства. Посочените три стратегически документа, в
комбинация с националните секторни стратегически документи, предоставят
стратегическия контекст и нуждите на национално и регионално ниво в рамките на
подхода „отгоре надолу“. От своя страна Визия за София 2050 е дългосрочен
стратегически документ от местен характер, който очертава споделените и
дългосрочни стратегически цели на Столична община, създадени с широко гражданско и
експертно участие. Тя извежда стратегическите цели и приоритети на развитие на
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II.2.1. Стратегически цели:
Стратегическите цели имат ясна насоченост към осъществяване на визията и
отразяване на конкретната специфика на Столична община. Те са съобразени с
предназначението на Програма за София да бъде инструмент за управление и да отразява
действителните нужди на местната общност в рамките на плановите документи от
регионално, национално и европейско ниво.
II.2.1.1. Стратегическа цел 1: По-устойчиво развитие и подобрена
свързаност
Стратегическата цел поставя вниманието върху устойчивото развитие на общината и
възможностите за подобряване на свързаността и техническата й инфраструктура
посредством екологични, интелигентни и икономически ефективни решения. Тя
интегрира политиките на секторите околна среда, икономика и техническа
инфраструктура, извеждайки на преден план допълващите се помежду им дейности, с
които се подпомага развитието на всеки от тях заедно и поотделно. Основни
тематични области, които попадат във фокуса на целта са:
● инвестиции в биоразнообразие и природен капитал;
● устойчива енергия и потребление;
● преход към ползване на нисковъглеродна енергия с увеличен дял на местното
производство от ВЕИ в СО;
● подкрепа за подготовка на икономическите субекти за по-устойчиво развитие и
укрепване на конкурентоспособността им;
● намаляване на потреблението на суровини и материали и иновации в
производствените процеси;
● инвестиции в подобряване на свързаността между отделните градски зони, между
отделните населени места в рамките на СО, както и за подобряване на
транспортните връзки със съседните общини;
● подобряване на свързаността и укрепване на мрежите на техническата
инфраструктура, чрез повишаване на качеството и ефективността им.
Целта се изпълнява посредством Приоритет 1 Столична община - устойчива, зелена и
адаптивна и Приоритет 5 Столична община – свързана и интегрирана и дейностите,
заложени в свързаните с тях специфични цели: 1 - По-чиста, здрава и разнообразна
жизнена среда с интегриран природен капитал, 2 - Увеличена енергийна ефективност и
локално производство на възобновяема енергия, 3 - Преход към кръгова икономика, 13 Подобрена транспортна свързаност и по-устойчива мобилност и 14 - Повишаване
качеството и ефективността на техническата инфраструктура и подобряване
нивото на обслуженост, като интегрира аспектите на устойчивото развитие, богата
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природна среда и биологично разнообразие, екологичната инфраструктура, кръговата
икономика, транспортната достъпност и свързаност.
II.2.1.2.Стратегическа цел 2: Повишаване конкурентоспособността на
общината и развитие на икономика на знанието
Стратегическата цел поставя вниманието върху развитието на по-конкурентна
местна икономика, базирана на иновации, повишена ефективност на предприятията и
устойчиво повишаване дела на заетост в сектори с висока добавена стойност и
експортен потенциал. От друга страна, целта включва оптимизацията и
реорганизацията на административните процеси в общината, с което цели да увеличи
възможностите за стратегическо планиране, развитие и социално включване. Специално
внимание се обръща на популяризирането и подобряването на ефективността и
продуктивността на образователните процеси, което да допринесе за намаляване на
социалните неравенства, създаване на по-добри условия за реализация на гражданите и
повишаване качеството им на живот и удовлетвореност. Стратегическата цел
интегрира политиките, засягащи секторите икономика и образование, като извежда на
преден план допълващите се помежду им дейности, с които се подпомага развитието на
всеки от тях заедно и поотделно. Основни тематични области, които попадат във
фокуса на действие са:
● подкрепа за развитие на иновации;
● привличане на инвестиции и нови работни места в сектори с висока добавена
стойност;
● засилване на сътрудничеството между наука и бизнес;
● ускоряване на цифровизацията;
● трансформация на административни процеси;
● въвеждане на споделени административни услуги;
● намаляване образователните неравенства;
● подобрени възможности за професионална квалификация и преквалификация;
● учене през целия живот и ограмотяване на възрастни.
Целта се изпълнява посредством Приоритет 2 Столична община – конкурентна,
иновативна и интелигентна и дейностите, заложени в съответните специфични цели: 4
- Подобрена среда за иновации и за високопродуктивна икономика, 5 - Подобрени и
ускорени административни и управленски процеси и 6 - Подобрена среда за наука и
образование и насърчаване на ученето през целия живот.
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II.2.1.3.Стратегическа цел 3: По-развити социална и културна среда
Стратегическата цел поставя на фокус развитието на Столична община като
многообразна, автентична, жизнена, социална и приобщаваща община. Целта извежда на
преден план усилията за създаване на здравословна и приобщаваща среда, за съхранение и
развитие на културата и културното богатство. Предвидени са мерки и дейности за
осигуряване на балансирано развитие на територията на общината и намаляване на
социалните неравенства, с което цели подобряване на социалното приобщаване и
включване в активния живот на уязвими групи и малцинства. Стратегическата цел
съчетава социални, градоустройствени, културни и икономически политики в стройна
система, които целят по интегриран и устойчив начин трайно да подобрят качеството
на живот в града и общината, да създадат удобна, уютна и разпознаваема среда за живот
и туризъм. Интегрирането на тези политики извежда на преден план допълващите се
помежду им дейности, с които се подпомага развитието на всеки от тях заедно и
поотделно. Основни тематични области, които попадат във фокуса на действие са:
● утвърждаване на здравословния начин на живот;
● повишаване качеството на здравните грижи и модернизиране на болничната и
доболничната инфраструктура;
● съхраняване на културното богатство;
● подобрени условия за създаване и развитие на култура и творчество;
● опазване на недвижимите културни ценности;
● развитие на туристическата инфраструктура с грижи за опазване и интегриране
на природното и културно наследство;
● създаване на нови социални услуги и подобряване на качеството на
съществуващите;
● осигуряване на достъпна и включваща среда и достоен живот;
● осигуряване на балансирано териториално развитие чрез насочване на инвестиции
към северните и западните части на София;
● удължаване на експлоатационния живот на жилищата;
● разработване и изпълнение на подобрена общинска жилищна политика.
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Петте приоритетни направления представляват областите за действие, в които се
концентрират финансовите ресурси и инициативи през следващия програмен период.
Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и
подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една
цел. Те са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, разкриващи
какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Мерките са отворени и следва
да се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период (2021-2027 г.).
В този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните в Програмата
за реализация на ПИРО проекти.

Целта се изпълнява посредством Приоритети 3 Столична община – многообразна,
автентична и жизнена и 4 Приоритет Столична община – социална и приобщаваща и
дейностите, заложени в свързаните с тях специфични цели: 7 - Подобряване на
условията за здравословен и активен живот, 8 - По-успешно опазване на културното
богатство и подобрени условия за култура и творчество, 9 - Преход към по-устойчив и
иновативен туризъм, 10 - Намаляване на социалните неравенства, 11 - По-комфортна
градска среда с разнообразни функции и 12 - Подобрен достъп до жилища и повишаване на
тяхното качество.
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II.2.2. Приоритети и специфични цели
II.2.2.1 Приоритет 1: Столична община – устойчива, зелена и адаптивна
SWOT анализът задава следните теми за този приоритет: Зелена сделка - околна среда,
енергоефективност.
Връзка със следните приоритети от Визия за София 2050: Умело управлява ресурсите си,
Адаптивен град
В съответствие с приоритети от ИТСР на ЮЗР: Приоритет 3 - По-добре свързан и
устойчив район.
Обхваща следните цели:
Специфична цел 1: По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран
природен капитал
Референтни теми:
От SWOT анализ включва следните теми: добро природно разположение в близост до
обширни по обхват екосистеми - неоползотворен потенциал; добре планирана зелена
система, осигуряваща връзките на урбанизираните територии с планините,
междублокови пространства и градски части, богати на зелени площи; дисбаланс между
северната и южната част по отношение на обслуженост със зелена система, екологични
условия; силен урбанизационен натиск към Витоша и потенциални зелени площи,
намиращи се върху все още неотчуждени терени.; риск от образуване на мъгли и
задържане на замърсяванията на въздуха, прииждания на води; ниска физическа култура на
населението; липсва ясна организация за стопанисване, управление и мониторинг по
прилагане на цялостни политики за водните обекти; фрагментираност и липса на
определени специфични цели и мерки за защитените зони и защитените територии;
уличното озеленяване застарява; липсва регистър на зелените площи и дълготрайната
дървесна растителност; липса на оптимални анализи, организация, комуникация и оценка
на риска при дейностите по превенция и мониторинг и справяне с рискови фактори;
осигуряване на устойчив достъп до ПП “Витоша“; наличие на голям брой обекти с
възможност за използване на минерални води; възможност за внедряване на съвременни
системи за анализ, мониторинг и контрол на отпадъците, качеството на въздуха и
почвите, шумовото натоварване, градския топлинен остров и прилагането на
природосъобразни решения за смекчаване и предотвратяване на негативните ефекти.
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В съответствие с целите на ОУП: ефективно, балансирано и репродуктивно използване
на пространствените ресурси на града и региона като определящо за жизнеността на
града условие; изграждане на балансирана, качествена и устойчива среда за отдих.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 1.3 - Съхранено природно и културно
наследство; СЦ 2.2 - Стимулирано развитие на специфични територии; СЦ 1.1 Интегриране в европейското пространство.
В съответствие е с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 3.2 - Подобряване качествата на околната
среда чрез изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура; СЦ 3.3 Запазване на биологичното разнообразие
Описание:
Столична община е разположена в географски район с богати природни и разнообразни
климатични дадености. Тя притежава и добре планирана, но застаряваща зелена система,
близост до планини и богатство от повърхностни и подземни води. Тези дадености
обаче не се използват оптимално. Липсата на ясна организация за планиране,
стопанисване, управление и мониторинг по прилагане на цялостни политики за синята и
зелената системи, както и слабата им интегрираност с останалите системи в
Столична община, водят до цялостно влошаване качествата на средата, ниска
адаптивност към климатичните промени, недобра превенция на рискове и аварии,
недооценяване и неоптимално възползване от наличния природен капитал, отсъствие на
целенасочено и адаптирано към условията развитие на природния капитал, силно
занижени физическа активност и здравословно състояние на жителите, отсъствие на
устойчив достъп до планините, заобикалящи СО и намаляващо биоразнообразие.
Със Специфична цел 1 Програма за София си поставя задачата да подпомогне развитието
на СО, като насочва усилия към създаването на по-добре стопанисвано, използващо и
развиващо по оптимален начин природния си капитал, здравословно и богато на
биоразнообразие място за живот. Основните стъпки към постигането на тази цел са
спазване на всички здравни и екологични норми и принципи, залегнали в европейските и
националните политики и прилагане на природосъобразни решения в отговор на
съвременните устройствени предизвикателства.

От Визия за София 2050 включва целите: Чиста среда, Жива среда, Адаптивен град.

II_Стратегическа рамка | 901

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.

Специфична цел 2: Повишаване на енергийната ефективност и локално производство на
възобновяема енергия
Референтни теми:
От направения SWOT анализ включва следните теми: добър ресурс за въвеждане на
алтернативни енергийни източници; липса на жилищни политики за поддръжка на
жилищната среда и сградния фонд в съответствие със съвременните изисквания
относно енергийната ефективност; нискоефективно използване на наличните ВЕИ
ресурси за територията на общината и слаба подготовка и капацитет за
интегрирането им на различни нива; технически и ресурсни възможности за постепенна
промяна на енергийния микс и преминаване към по-широко използване на ВЕИ; отпадъчна
биомаса и отпадна топлина за намаляване енергийната зависимост от изкопаеми горива.
От Визия за София 2050 включва следните цели: Устойчив ресурсен и енергиен баланс
В съответствие с целите на ОУП: превръщане на града в регионален енергийно
разпределителен възел.
В съответствие с целите от НКПР: СЦ 1.1 - Интегриране в европейското пространство.
В съответствие с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 1.1 - Подобряване на научноизследователския
потенциал на столицата и района.
Описание:
В периода до 2027г. усилията на общините в България, както и в целия ЕС, ще са насочени
към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива във всички сектори. В СО
съществуват значителни резерви за намаляване на общото потребление на енергия,
постепенна промяна в енергийния микс и преминаване към по-широко използване на ВЕИ
при подобрен баланс, сигурност на доставките и задоволяване на нуждите на
населението и икономиката. Общината има възобновяеми природни ресурси с добър, но
недостатъчно използван потенциал за производство на енергия на място, в т.ч. и в
урбанизирана среда. Произведената енергия от ВЕИ, с изключение на тази от ВЕЦ, е с поскоро незначителен дял в общо потребената. Следва да се подобрят условията за пошироко използване на слънчевата, аеротермалната и геотермалната енергия,
отпадъчната биомаса и отпадната топлина. Засилено внимание и усилия са необходими
за поддръжка и осъвременяване на градската среда и сградния фонд и привеждането им в
съответствие с повишените изисквания за енергийна ефективност, в т. ч. в улесняване
и прецизиране на административните и технически процедури и интегриране с мерки за
прилагане на жилищна политика. СО следва да бъде лидер и с активни действия и
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демонстрационни проекти за общинските сгради да спомогне за утвърждаване на повисоки стандарти за енергийна ефективност в строителния бранш - при реконструкция
и ново строителство.
Специфична цел 2 на Програма за София се концентрира върху намаляването на общото
потребление на енергия при интелигентно и устойчиво задоволяване на
потребностите. Това е възможно чрез обновяване на съществуващия сграден фонд и
повишаване на енергийната му ефективност; намаляване на административната
тежест за домакинствата и бизнеса при предприемане на мерки за енергийната
ефективност; съществено увеличаване на дела на сградите в СО, които отговарят на
критериите за „зелени“, нулево-енергийни и плюсово-енергийни. Стимулиране на
постепенния преход към ползване на нисковъглеродна енергия с увеличен дял на
местното производство от ВЕИ: поетапна промяна в енергийния микс - по първични
източници и по източници към краен потребител; поетапно отпадане на твърдите и
течни горива като енергоизточник за отопление, транспорт, производство и
строителство на територията на СО; насърчаване използването на масовия градски
транспорт; увеличаване на местното производство на енергия от ВЕИ, вкл. преход на
“Топлофикация София” към по-зелена енергия и създаване на нови форми на услугата (напр.
свързани с нови соларни сградни инсталации) и други. Това е свързано с подобряване на
организационно-административните условия и възможностите за активно участие на
гражданите в енергийния преход.
Специфична цел 3: Преход към кръгова икономика
Референтни теми:
От направения SWOT анализ тук влизат: нискоефективно използване на наличните ВЕИ
ресурси; неефективни политики за намаляване образуването на отпадъци и разделното
им събиране; ниска ресурсна ефективност в повечето малки и средни предприятия (МСП);
наличие на значителен финансов ресурс и разнообразни източници на финансиране за
енергийна и ресурсна ефективност; ангажимент за подобряване на устойчивостта на
регионалната икономика - Европейски зелен пакт; възможност за внедряване на
съвременни системи за анализ, мониторинг и контрол на отпадъците; технически и
ресурсни възможности за постепенна промяна на енергийния микс и преминаване към пошироко използване на ВЕИ; отпадъчна биомаса и отпадна топлина за намаляване
енергийната зависимост от изкопаеми горива.
От Визия за София 2050 имаме цел за кръгова икономика
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В съответствие с целите на ОУП: ефективно, балансирано и репродуктивно използване
на пространствените ресурси на града и региона като определящо за жизнеността на
града условие; изграждане на конкурентоспособна икономическа структура на
европейско, регионално и континентално ниво; развитие на и превръщането на София в
европейски и регионален енергоразпределителен възел.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 2.1 - Регионална конкурентоспособност в
подкрепа на растежа; СЦ 2.2 - Стимулирано развитие на специфични територии.
В съответствие е с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 1.1 - Подобряване на
научноизследователския потенциал на столицата и района; СЦ 1.3 - Подкрепа за
регионална специализация, валоризираща потенциалите на региона; СЦ 2.2 - Насърчаване
на заетостта; СЦ 3.4 - Териториално развитие и сближаване.
Описание:
Кръговата икономика намалява натиска върху природните ресурси и е предпоставка за
постигане на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за забавяне или
дори обръщане на процеса на загубата на биологично разнообразие. Половината от
общите емисии на парникови газове и над 90% от загубата на биологично разнообразие,
както и недостигът на вода, се дължат на добива и преработката на природни ресурси.
Преходът към кръгова икономика е заложен на всяко стратегическо ниво в политиките
на Европейския съюз, отразявайки ангажимента на държавите-членки към устойчиво
икономическо развитие и опазване на биологичните ресурси. Този преход минава през
развитието на редица иновации в регулацията, производството и търговията, което е
отличен шанс за заетост в нови работни места, свързани с иновации и устойчиво
развитие.
Специфична цел 3 се концентрира върху подготовка на икономическите субекти на
територията на СО за екологосъобразно бъдеще и укрепване на
конкурентоспособността им. Цели се създаване на предпоставки и условия за намаляване
на потреблението на суровини и материали и за иновации в производствените процеси,
които да гарантират, че използваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е
възможно по-дълго. Това е свързано с промяна в начина, по който се произвеждат и се
потребяват стоки и засяга целия жизнен цикъл на продуктите - от проектиране и
производство до потребление, поправка, повторно използване, рециклиране и връщане на
ресурсите обратно в икономиката. Планираните мерки целят създаване на добре
функциониращ вътрешен пазар за висококачествени вторични суровини.
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Тази специфична цел задава посоката за развитие на политиката за управление на
отпадъците на СО, отчитайки целите и приоритетите на Националния план за
управление на отпадъците 2021-2028 г. и проекта на Стратегия за преход към кръгова
икономика 2021-2027 г., налични към момента на финализиране на Програма за София.
Дефинираните към тази цел мерки обаче ще намерят своите конкретни проектни
предложения в резултат на допълнителни анализи и проучвания в процеса на
разработване на Програмата за управление на отпадъците на СО за периода 2021-2028 г..,
която се очаква да бъде приета през 2022 г. в съответствие с приложимите изисквания
на национално ниво, както и с идентифицираните тук цели и принципи.
II.2.2.2. Приоритет 2: Столична община – конкурентна, иновативна и
интелигентна
SWOT анализът задава следните теми за този приоритет: икономика, МСП, иновации,
наука, образование, връзки.
Връзка със следните приоритети от Визия за София 2050: Умело управлява ресурсите си,
Адаптивен град.
В съответствие с приоритети от ИТСР на ЮЗР: Приоритет 1 - Насърчаване на
иновативния и интелигентен икономически преход; Приоритет 2 - Съхраняване и
развитие на човешкия капитал, чрез осигуряване на достъп до качествени услуги
Обхваща следните цели:
Специфична цел 4: Подобрена среда за иновации и за високопродуктивна икономика
Референтни теми:
От направения SWOT анализ се включват: добри възможности за иновации и стартиращи
предприятия, концентрация на човешки и финансов капитал; голям научен потенциал –
технологичен и научен хъб, с концентрация на висши учебни заведения и центрове на
развойната и научна дейност; териториален потенциал за инвестиции в промишленоскладови и логистични центрове, както и вътрешноградски резерви за развитие на
компактен град, ниска производителност и ресурсна ефективност в повечето малки и
средни предприятия (МСП); нисък дял на високотехнологичните предприятия;
възможност за популяризиране на София като инвестиционна дестинация при добра
координация със съседните територии; привличане на стратегически инвеститори.
От Визия за София 2050 включва следните цели: Високопродуктивна икономика, Център за
иновации.
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В съответствие с целите на ОУП: изграждане на конкурентоспособна икономическа
структура на регионално и континентално равнище; доразвиване на функциите на града
като национална Столица и за развитие на национални функции, до превръщането му в
регионален, институционален и делови център; развитие на града като регионален и
европейски научно-образователен и университетски център; разширяване на функциите
на града като национална столица и развитие на наднационални функции до
превръщането му в европейски регионален институционален и делови център.

научна дейност, но все още не е развил своя потенциал. Основни насоки за действие са
подкрепа за развитие на иновации, популяризирането и интегрирането им в
производството, привличане на инвестиции и нови работни места в сектори с висока
добавена стойност, както и ефективно сътрудничество между образование, наука и
бизнес.

В съответствие с целите от НКПР: СЦ 2.1 - Регионална конкурентоспособност в
подкрепа на растежа.

Референтни теми:
От направения SWOT анализ се включват: нарастващ обем на общодостъпните отворени
данни; активни граждански, професионални и академични организации и групи;
недостатъци в механизмите за мониторинг и оценка на изпълнението на основните
стратегически документи за развитие, затруднения във вътрешната комуникация и
съгласувателни процедури; липса на оптимално партньорство, координация и
обвързаност между секторните политики; подобряване на системите за мониторинг,
контрол и управление на качеството в общинската администрация, както и увеличаване
и разнообразяване на обученията за служители със задължения в рамките на проектния
цикъл.

В съответствие с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 1.1 - Подобряване на научноизследователския
потенциал на столицата и района; СЦ 1.2 - Повишаване на инвестиционната активност,
включително чрез изграждане на нови индустриални зони; СЦ 2.2 - Насърчаване на
заетостта.
Описание:
Високият дял на индустрии с ниска добавена стойност в икономиката на града не
реализира пълноценно потенциала му като столица и основно средище на научната и
развойна дейност в страната. България е малка и отворена икономика и основният
вектор за растеж е развитието на експортен потенциал в предприятията, което е найлесно постижимо именно в София. Привличането на човешки капитал към индустрии с
висока добавена стойност и с високо ниво на НИРД би допринесло за развитието на
такъв експортен потенциал, като същевременно би повишило нивото на доходите в
града. Чрез фокус върху образование, иновации и повишена квалификация това също така
би позволило пазарът на труда да е по-устойчив на бурното технологично развитие в
почти всички икономически сектори, включително във връзка с политическите
ангажименти за устойчиво развитие, разкривайки зелени работни места в нови
икономически сектори. Не на последно място привлекателната за НИРД среда би
повишила ефективността и намалила ресурсо- и енергоемкостта във всички
икономически сектори.
Специфична цел 4 на Програма за София е насочена към повишаване ефективността на
предприятията, които са двигатели на градската икономика, към развитие и
комерсиализиране на иновациите и към устойчиво повишаване дела на заетост в сектори
с висока добавена стойност и експортен потенциал. Градът разполага с добри
предпоставки за това, тъй като в него са концентрирани висши учебни заведения,
клонове на международни високотехнологични компании, центрове на развойната и

Специфична цел 5: Подобрени и ускорени административни и управленски процеси

От Визия за София 2050 включва следните цели: Общината е стратег, Децентрализирано
и демократично управление.
В съответствие с целите на ОУП: преразпределение на функции (съществуващи или нови)
между града и региона за постигане на балансирано функционално развитие на отделните
им съставни части.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 3.1 - пространствена свързаност и достъп до
услуги.
В съответствие с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 2.4 -Подобряване на социалните услуги и
социалното включване; СЦ 2.6 - предоставяне на качествени публични услуги; СЦ 3.4 териториално развитие и сближаване.
Описание:
Целта отговаря на спецификата на Столичната община по няколко причини. От една
страна, административните процедури в общината са все още почти изцяло базирани на
хартия и поради това съгласувателните процеси са ненужно дълги. Същевременно са на
лице много, но капсулирани данни, както в публичния, така и в частния сектор, чието
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включване в работата на администрацията и на бизнеса би дало възможност за поцелесъобразни, навременни и устойчиви решения. Необходимостта от такъв тип
решения е особено остра в софийския контекст поради високите обществени очаквания
към средата в най-широкия смисъл на думата. За тяхното постигане общината не би
имала ресурса и капацитета да се справи сама и има нужда от партньори. Това
партньорство би могло да се потърси в гражданското общество и предприемаческата
среда, които са изключително активни в цялата общината и открито изявяват желание
за сътрудничество.
Със Специфична цел 5 Програма за София цели ускоряване на цифровизацията, постигане
на рационално и пълноценно използване на всички данни, събирани в общината, и
трансформация на административните процеси по начин, отчитайки динамиката в
обществените и икономическите отношения. Тази вътрешна реорганизация на
процесите в общината следва да се извършва паралелно с утвърждаване на ролята на СО
като координатор в реализацията на плановете и стратегиите за развитие, използващи
публичен и частен ресурс. Това означава по-успешно включване на гражданите и бизнеса в
процесите на вземане и реализиране на решенията. За тази цел е необходимо
администрацията на Столичната община да развие капацитет за нови действия. Такива
биха могли да бъдат въвеждане на регистър с общо предназначение, квалифицирани
електронни подписи и централизирана система за самоличност за всички общински
служители, но също така въвеждането на цифрови стандарти и номенклатури за данни и
документи, за изпълнение на информационни системи и споделени административни
услуги. Силно ефективна би била и мярка в посока на въвеждането на единна електронна
система за обмен на данни от и към гражданите и позволяваща им да съучастват в
създаването и мониторинга на документи и процеси. Дейност, която изисква активност
от страна на държавата, е създаването на единен национален регистър на адресите.
Специфична цел 6: Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през
целия живот
Референтни теми:
От направения SWOT анализ се включват: най-голям местен трудов пазар с
висококвалифицирана работна ръка и приток на млади и активни хора, концентрация на
човешки и финансов капитал; наличие на стратегическа рамка по отношение на
демографското развитие и активния живот на възрастните; значително изоставане на
основните показатели, характеризиращи развитието, спрямо средните за ЕС; дисбаланс
между северната и южната част на общината и столичния град по отношение на
обслуженост с обществени, културни и социални услуги; застаряващо население и висок
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коефициент на възрастова зависимост; налични образователни неравенства и липса на
достатъчно места в детските заведения на територията на СО.
От Визия за София 2050 включва следните цели: Образование, насочено към бъдещето,
Позитивен имидж
В съответствие с целите на ОУП за развитие на града като регионален и европейски
научно-образователен и университетски център.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 2.1 - Регионална конкурентоспособност в
подкрепа на растежа; СЦ 3.1 - Пространствена свързаност и достъп до услуги; СЦ 3.2 Подобряване качеството на социални, здравни, социални и културни услуги.
В съответствие с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 1.1 - Подобряване на научноизследователския
потенциал на столицата и района; СЦ 2.1 - Образование и обучение за
висококвалифицирана работна ръка; СЦ 2.2 - Насърчаване на заетостта; СЦ 3.4 Териториално развитие и сближаване.
Описание:
Преимущественото положение на Столична община като технологичен център с
концентрация на висши учебни заведения и центрове на развойната и научна дейност,
разнообразие от образователни и социални услуги и приток на млади и активни хора е
предпоставка за намаляване на образователните неравенства и подкрепа за образование
насочено към бъдещето и стимулиране на ученето през целия живот. Целта е да се
формират личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и
граждани, допринасяйки за личното си благоденствие и развитие на социални и
икономически сфери. Развитието на научните изследвания с фокус в приложни научни
разработки за реализиране на продукти с висока добавена стойност от своя страна е
основа за постигане на траен и приобщаващ икономически растеж, интелигентна
диверсификация на икономиката, както и утвърждаване на положителен образ на
общината и в международен план.
Специфична цел 6 на Програма за София цели намаляване на образователните
неравенства и подобрено качество и достъп до образование, осигуряващи пълноценно
развитие на жителите на общината, повече възможности за квалификация и
преквалификация, както и подсилване на връзките на развойната и научна дейност с
бизнеса и администрацията. Дейностите за постигане на целта са свързани с
подобряване и модернизация на материалната база, както и повишаване достъпа на
населението до образователна и научна инфраструктура. Освен образователните и
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научните организации, тук се разглеждат и тези за неформално, следдипломно и
допълващо образование и обучение. Друг вид дейности са тези, свързани с управлението
на самия образователен и научен процес. Включени са програми за насърчаване на ученето
през целия живот, ограмотяването на възрастни и преждевременно отпаднали от
образователния процес, по-ефективна връзка между образованието и науката с нуждите
на трудовия пазар и бизнеса, преодоляване на образователните неравенства, както и
възможности за обмен и мобилност в сферата на образованието и науката.
II.2.2.3. Приоритет 3: Столична община – многообразна, автентична и
жизнена
SWOT анализът задава следните теми за този приоритет: НКЦ, култура, спорт, здраве,
туризъм.
Връзка със следните приоритети от Визия за София 2050:От SWOT включва:
Многообразен град.
В съответствие с приоритети от ИТСР на ЮЗР: Приоритет 2 - Съхранение и развитие
на човешкия капитал чрез осигуряване на достъп до качествени услуги; Приоритет 1 Насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход; Приоритет 3 - Подобре свързан и устойчив район
Обхваща следните цели:
Специфична цел 7: Подобряване на условията за здравословен и активен живот
Референтни теми:
От направения SWOT анализ се включват: добра осигуреност с болнични легла; добро
териториално разпределение на здравната инфраструктура и висока осигуреност с
медицински персонал, лекари и стоматолози; близост на ПП “Витоша”; дисбаланс между
северната и южната част - обслуженост с обществени, културни и социални услуги,
свързаност, зелена система, екологични условия и инвестиционен интерес; застаряващо
население и висок коефициент на възрастова зависимост; налични образователни
неравенства и липса на достатъчно места в детските заведения; високи стойности на
поведенчески фактори, влошаващи здравето - ниска физическа култура, некачествено
хранене; наличие на стратегическа рамка по отношение на демографското развитие и
активния живот на възрастните и за насърчаване на физическата активност на
населението, както и за осигуряването на по-здравословна и екологична среда.
От Визия за София 2050 включва следните цели: Здравословен живот и здрави хора.

лист 906 от 1286

В съответствие с целите на ОУП: развитие на София като регионален и европейски
спортен център; развитие на София като регионално медицинско, лечебновъзстановително и балнеоложко средище; изграждане на разнообразна и модерна
инфраструктура, осигуряваща развитието на София като регионален и европейски
спортен център.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 3.1 - Пространствена свързаност и достъп до
услуги; СЦ 3.2 - Подобряване качеството на образователни, здравни, социални и културни
услуги.
В съответствие с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 2.3. - Осигуряване на равен достъп до
качествени здравни услуги
Описание:
Територията на Столична община има добра обслуженост с обекти на здравната
инфраструктура от болничната и доболничната медицинска помощ, както и висока
осигуреност с медицински персонал - лекари и стоматолози. Въпреки това,
материалната база на някои болници и ДКЦ се нуждае от модернизация, а част от
жителите на общината не са удовлетворени от здравните услуги, които се
предоставят в населеното им място. Здравната профилактика все още не е достатъчно
популярна. Следва да се насочат действия към основните рискови фактори, които
влияят върху здравето на населението. Рисковите фактори зависят, от една страна, от
поведенчески навици като ниска физическа култура, което води до затлъстяване сред
децата, некачествено хранене сред подрастващи и възрастни, консумация на алкохол и
тютюнопушене от ранна възраст. От друга страна, върху здравето на населението
пряко влияе състоянието на околната среда и особено качеството на атмосферния
въздух.
Специфичната цел 7 е насочена към подобряване условията на природната и
урбанизираната среда на територията на Столична община, така че да се осигури
възможност за здравословен и активен начин на живот. Това включва усилия за
подобряване качеството на въздуха, намаляване на шумовото замърсяване и вредните
лъчения, осигуряване на чисти води и почви, както и осигуряване на достъп до зони за
отдих и създаване на достъпни условия за физическа активност и спорт за всички
възрастови и социални групи. За да бъде постигната целта, следва да бъдат насочени
усилия върху поведенческите фактори, които влияят върху здравословния начин на
живот - насърчаване на здравословното хранене, редовно физическо движение и
регулярна здравна профилактика. Целта също е насочена към подобряване на
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състоянието на здравната грижа и модернизиране на болничната и доболничната
инфраструктура. Предвижда се създаване на условия за рехабилитация и извънболнично
възстановяване, както и постоянно увеличаване на квалификацията на медицинския
персонал.
Специфична цел 8: По-успешно опазване на културното богатство и подобрени условия
за култура и творчество
Референтни теми:
От направения SWOT анализ се включва следните теми: голяма концентрация на културни
институти и обекти на културата, на артисти, културни оператори, независими
артисти, културно-творчески индустрии, много добре развита система на читалищата
и тяхната дейност; многопластово и разнообразно културно наследство; дисбаланс
между северната и южната част на общината и столичния град по отношение на
обслуженост с културни услуги; лошо състояние на значителна част от културната
инфраструктура; липса на ясни и разпознати правила за опазване на НКЦ; нарастващата
активност на артистите в сферата на културата и възможностите им за достъпване
на голям брой от действащи международни мрежи; множество международни стимули за
културен обмен и засилен интерес към иновациите в културата; близост на културни и
природни забележителности.
От Визия за София 2050 включва целите: Автентичен и многопластов град, Развит
културен център, Позитивен имидж, Качествена градска среда, Мултифункционален град.
В съответствие с целите на ОУП за доразвиване на функциите на града като национална
столица и за развитие на национални функции, до превръщането му в регионален,
институционален и делови център; развитие на града като регионално и културно
средище; ефективно, балансирано и репродуктивно използване на пространствените
ресурси на града и региона като определящо за жизнеността на града условие.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 1.3 - Съхранено природно и културно
наследство.
В съответствие е с целите на ИТСР на ЮЗР: СЦ 2.5 - Опазване развитие и популяризиране
на културното наследство и културните услуги.
Описание:
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Богатото и разнообразно културно наследство, стратегическото местоположение по
отношение на международните културни коридори и маршрути, концентрацията на
културни институти и обекти на културата, на артисти, културни оператори,
културно-творчески индустрии, добре развитата система на читалищата и тяхната
дейност дават на Столична община конкурентно предимство за оползотворяването на
този потенциал като инструмент за социално сближаване, стимулиране на
творчеството, както и за генериране на икономически ползи.
Със Специфичната цел 8 Програма за София концентрира усилията в съхраняване на
културното богатство, което включва както подобрено интегриране и разпознаване на
недвижимите културни ценности и нематериално наследство, така и подобряване на
условията за създаване и развитие на културата и творчеството като предпоставка за
конкурентоспособност на общината и жителите ѝ. Дейностите за постигане на целта
са свързани с подобряване на материалната база на обектите за култура, както и
подобряване на достъпа на населението до тях. Тук се включват и дейностите, свързани
с опазването на недвижимите културни ценности, тяхната качествена реставрация и
поддръжка. Друг вид дейности са тези, свързани с организацията и управлението на
културното предлагане и насърчаване на творчеството, оценяване на добавената
стойност, която културно-творческите индустрии носят на жителите на общината
по отношение на личностното развитие, подобрени условия за живот, социално
сближаване и икономическо развитие. Към тази тема се включват и дейностите по
регламентиране и популяризиране на ясни и включващи принципи за опазване и
социализация на недвижимите културни ценности на територията на общината при
подобрени условия за гражданско включване в процеса на вземане на решенията.
Специфична цел 9: Преход към по-устойчив и иновативен туризъм
Референтни теми:
От направения SWOT анализ се включва темите: възможност за развитие на културен и
екологичен туризъм; близост на ПП “Витоша” – потенциал за развитие на туризъм;
наличие на голям брой обекти с възможност за използване на минерални води; налични
условия за осигуряване устойчив достъп до ПП “Витоша” чрез реконструкция на
съществуващата инфраструктура и усилване на публичния транспорт за сметка на
достъпа с автомобил; близостта на културни и природни забележителности позволява
интегрирани подходи за опазването и управлението им; липса на ясен икономически и
културен профил на общината, който да я открои от другите водещи региони в Европа;
липса на оптимална интеграция на различните видове транспорт на територията на
общината.
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От Визия за София 2050 включва следните цели: Позитивен имидж; Устойчив и
иновативен туризъм.
В съответствие с целите на ОУП за превръщане на туристическия сектор в
самостоятелен структуроопределящ на системата и превръщане на града в регионален
и европейски комплексен туристически център; изграждане на балансирана, качествена и
устойчива среда за отдих; ефективно, балансирано и репродуктивно използване на
пространствените ресурси на града и региона като определящо за жизнеността на
града условие.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 1.3 - Съхранено природно и културно
наследство.
В съответствие е с целите на ИТСР на ЮЗР: СЦ 1.3 - Подкрепа за регионална
специализация, устойчиво валоризираща специфичните потенциали на района; СЦ 2.5 Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и културните услуги.
Описание:
Местоположението, природните и културни богатства на Столична община, в
съчетание с развитите услуги на големия столичен град, я правят изключително
благоприятно място за множество разнообразни форми на туризъм. Посоката на
развитие е пряко зависима от нуждите на местното население и гостите на града от
страната и чужбина. Водещите аспекти в развитието на туризма са социални и
икономически, съчетаващи се с нуждата от опазване и интегриране на природното и
културно наследство и намаляване на вредните въздействия върху него, а в частност - и
на въглеродния отпечатък от дейността. Едни от възможните посоки в подкрепа на
нуждите на местното население са по-пълноценно оползотворяване на местния ресурс
за отдих в направленията: планински туризъм - на Витоша, Люлин, Стара планина,
Лозенска и Плана; балнеоложки и климатичен туризъм в националния курорт Банкя и при
находищата на лечебни води в град София; крайезерен, екологичен, познавателен, селски,
поклоннически, събитиен туризъм и пр. Приносът на туризма в икономическото и
социалното развитие на Столична община през последните няколко десетилетия е
значителен, но през 2020-2021 г. този сектор претърпя най-тежък удар в условията на
извънредна епидемична обстановка поради пандемията от Covid-19. Секторът следва да
бъде подкрепен, за да се възстанови, да се подобри неговата гъвкавост и устойчивост и
да отбележи ръст на икономическите показатели през втората половина на плановия
период, допринасяйки за общото благосъстояние на общината. Обогатяването на
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традиционното предлагане с иновативни форми на туризъм и по-нататъшната
цифровизация на услугите са важно условие за това.
Специфична цел 9 се концентрира върху развитието на София и общината като
туристическа дестинация с по-богат, иновативен и „зелен“ туристически продукт за
всички сезони и видове туристи, при балансирано ползване на разнообразието от налични
ресурси. Идентифицираните дейности в подкрепа на целта са създаване на попривлекателна, достъпна и сигурна за туризъм среда в СО – градска и природна, развитие
на туристическата инфраструктура с грижи за опазване и интегриране на природното и
културно наследство, усъвършенстване на маркетинговите комуникации, цифровизация
на услугите, институционална организация, координация и партньорства със
заинтересованите страни в СО и извън нея за постигане на максимални социални и
икономически ползи, създаване на подобрени бизнес условия за гъвкаво адаптиране и
преодоляване на предизвикателствата и последствията от пандемията от Covid-19 и
подобряване на икономическите показатели, утвърждаване на София като дестинация,
предлагаща висококачествен туристически продукт със собствено лице и
индивидуалност (бранд) и изграждане на устойчиви партньорства със съседни общини за
създаване на регионален туристически продукт.
II.2.2.4. Приоритет 4: Столична община – социална и приобщаваща
SWOT анализът задава следните теми за този приоритет: социално включване,
гражданско участие, развитие на партньорства, развитие на квартални общности.
Връзка със следните приоритети от Визия за София 2050: Многообразен град и Включване
на гражданите.
В съответствие с приоритети от ИТСР на ЮЗР: Приоритет 1 - Насърчаване на
иновативния и интелигентен икономически преход; Приоритет 2 - Съхранение и
развитие на човешкия капитал, чрез осигуряване на достъп до качествени услуги ;
Приоритет 3 - По-добре свързан и устойчив район
Обхваща следните цели:
Специфична цел 10: Намаляване на социалните неравенства
Референтни теми:
От направения SWOT анализ включва следните теми: наличие на стратегическа рамка по
отношение на демографското развитие и активния живот на възрастните и за
насърчаване на физическата активност на населението; активни граждански,
професионални и академични организации и групи; тенденция за повишаване на жилищния
стандарт; добро покритие на социалните услуги на СО; значително изоставане на
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основните показатели, характеризиращи развитието, спрямо средните за ЕС;
застаряващо население и висок коефициент на възрастова зависимост; дисбаланс между
северната и южната част на общината; налични образователни неравенства и липса на
достатъчно места в детските заведения на територията на СО; липса на разнообразие
от социални услуги, които да отговорят на нуждите на населението, като и
недостатъчен специализиран персонал, който да работи с хора в нужда.

на целта ще обхване действия като подобряване на достъпа на населението до
образование и учене през целия живот; подобряване на възможностите за включване в
пазара на труда на социално изключени лица и намаляване на бедността; създаване на
качествени социални услуги, които да подпомагат нуждаещите се; осигуряване на
достъпна и включваща среда за хора в неравностойно положение; осигуряване на достоен
живот на самотни възрастни хора и подкрепа на самотни родители.

От Визия за София 2050 включва следните цели: Сближаване и общност, Качествена
градска среда, Мултифункционален град.

Специфична цел 11: По-комфортна градска среда с разнообразни функции

В съответствие с целите на ОУП за изграждане на качествена, балансирана и устойчива
жизнена среда, отговаряща на съвременните изисквания на обитателите на Столична
община.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 3.1 - Пространствена свързаност и достъп до
услуги; СЦ 3.2 - Подобряване качеството на социални, здравни, образователни и културни
услуги.
В съответствие е с целите на ИТСР на ЮЗР: СЦ 1.1 - Подобряване на
научноизследователски потенциал на столицата и района; СЦ 2.1 - Образование и
обучение за висококвалифицирана работна сила; СЦ 2.4 - Подобряване на социалните
услуги и социалното включване.
Описание:
Отпадането на част от учениците от образователната система в Столична община е
предпоставка за бъдещи социални неравенства, затова се налагат спешни действия за
тяхното ограничаване. По отношение на обслужеността от социална подкрепа
Столична община има изградена мрежа от социални услуги, насочени към основните
рискови групи - деца, хора с увреждания, възрастни хора, бездомни, която мрежа
непрекъснато да се развива заедно с неправителствени и граждански организации.
Въпреки това, липсват достатъчно услуги, които осигуряват грижи за възрастни хора и
достатъчно кризисни центрове за настаняване на бездомни хора. Развитието на
социалното предприемачество е възможен подход за сътрудничество между уязвимите
групи население и местния бизнес.
Специфична цел 10 поставя вниманието върху необходимостта от намаляване на
социалните неравенства, с което цели да подобри социалното приобщаване и включване
в активния живот на уязвими групи хора от всички възрасти и малцинства. Реализацията

Референтни теми:
От направения SWOT анализ се включват следните теми: добре планирана зелена
система, осигуряваща връзките на урбанизираните територии с планините,
междублокови пространства и градски части, богати на зелени площи; дисбаланс между
северната и южната част на общината и столичния град по отношение на обслуженост
с обществени, културни и социални услуги, свързаност, зелена система, екологични
условия и инвестиционен интерес; изостава обслужването на територията с обекти на
публичната, зелената, образователната и социалната инфраструктура, за сметка на
интензивно развитие на строителството, често предпоставено от ОУП; налични
образователни неравенства и липса на достатъчно места в детските заведения на
територията на СО; неоползотворен потенциал на екосистемите; възможност за
запазване баланса между урбанизирани и неурбанизирани територии и използване на
потенциала на София и населените места за развитие на компактен град; парковете,
междублоковите пространства, нереализираните обекти на зелената система и
обектите на синята система притежават нереализиран потенциал.
От Визия за София 2050 включва следните цели: Качествена градска среда, Компактен и
концентриран град.
В съответствие с целите на ОУП за ефективно, балансирано и репродуктивно използване
на пространствените ресурси на града и региона като определящо за жизнеността на
града условие; преразпределение на функции (съществуващи или нови) между града и
региона за постигане на балансирано функциониране на отделните им съставни части;
преразпределяне на функции (съществуващи и нови) между моно-функционално
структурираните части на компактния град и прерастването им в полифункционални.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 2.2 - Стимулирано развитие на специфични
територии; СЦ 3.1 - Пространствена свързаност и достъп до услуги.
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В съответствие е с целите от ИТСР: СЦ 3.4 - териториално развитие и сближаване.
Описание:
Южните територии на града са подложени на сериозен инвеститорски интерес, който
привлича след себе си нови жители. Това увеличава необходимостта от осигуряване на
инфраструктура и обществени сгради като училища и детски градини, които да
обслужват хората, но същевременно намалява пространството, където тези
обществени мероприятия могат да бъдат реализирани. В северните територии се
насочват само 15% от инициативите за жилищно строителство и е необходимо
насочване на интереса към тях за постигане на балансирано развитие на територията
на града и общината. Постигането на мултифункционални квартали и населени места, в
които парковете и най-необходимите услуги се намират в рамките на 10 минутна
разходка от дома би допринесло за повишаване на удовлетвореността на гражданите от
местата, в които живеят и би обогатило възможностите за работа и забавление.
Повишават се изискванията на гражданите към средата, а развитието на система от
качествени обществени пространства би позволило на повече хора да припознаят
квартала си като свой дом, в който се чувстват комфортно и където имат възможност
да общуват и прекарват време.
Със Специфичната цел 11 Програма за София поставя на фокус необходимостта от
балансирано развитие на територията на общината. Това е възможно чрез насочване на
инвестиции към северните и западните части на града и общината, с което да се
повиши качеството на живот в тях, като същевременно се намали прекомерното
натоварване в южните територии. Други действия, които ще подпомогнат
постигането на целта, са реализирането на планираната зелена система, поддържането
на съществуващата зелена система и подобряването на достъпа до нея, както и
създаването на други обществени пространства като площади и пешеходни или
споделени улици в кварталите извън центъра. Подобряването и осъвременяването на
дизайна на градската среда чрез приоритизиране на пешеходците и тяхната
безопасност също биха подпомогнали създаването на комфортна и сигурна градска среда.
За оптимално постигане на целта е важно да се приложи разработената система за
приоритизация на имотите за отчуждаване, които попадат в планираната зелената
система, както и надграждане с имоти за улична инфраструктура и обществени сгради.
Специфична цел 12: Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество
Референтни теми:
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От SWOT анализа се включват следните теми: тенденция за повишаване на жилищния
стандарт; застаряващо население и висок коефициент на възрастова зависимост; липса
на жилищни политики както за обезпечаване на жилищните нужди на жителите на
общината, така и за поддръжка на жилищната среда и сградния фонд в съответствие
със съвременните изисквания, вкл. относно енергийната ефективност; липса на
достатъчно места в детските заведения; дисбаланс между северната и южната част на
общината и столичния град по отношение на обслуженост с обществени, културни и
социални услуги, свързаност, зелена система, екологични условия и инвестиционен
интерес; възможност за подобряване на енергийното и конструктивно състояние на
сградния фонд в рамките на продължаващата програма за обновяване и енергийна
ефективност на жилищата; възможност за разработване и изпълнение на общинска
жилищна политика, базирана на актуално преброяване и прилагане на добри практики от
ЕС.
От Визия за София 2050 се включват следните цели: Сближаване и общност, Компактен и
концентриран град.
В съответствие с целите на ОУП за изграждане на качествена, балансирана и устойчива
жизнена среда, отговаряща на съвременните изисквания на обитателите на Столична
община.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 3.1 - Пространствена свързаност и достъп до
услуги.
В съответствие е с целта на ИТСР на ЮЗР: СЦ 2.4 - Подобряване на социалните услуги и
социалното включване.
Описание:
Пандемията от Covid-19 и последвалият икономически спад не повлияха отрицателно на
жилищния пазар. Именно изолацията на населението по домовете ясно показа
необходимостта от повишаване на жилищния стандарт с качествено жилище с
достатъчно площ, въздух и светлина, в комфортна градска среда. Такива жилища обаче не
са лесно достъпни за млади семейства или други хора без достатъчна стабилност на
доходите. Създаването на работеща жилищна политика би подпомогнало
обезпечаването на жилищните нужди на жителите. Демографските прогнози показват,
че населението на общината ще расте с много бавни темпове, докато сериозна част от
съществуващите жилища са необитавани. Това е ясен знак, че е необходимо да се насърчи
обновяването и поддръжката на вече изградения сграден фонд чрез програми за
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конструктивно укрепване и повишаване на енергийната ефективност за достигане на
съвременни стандарти, удължаването на жизнения цикъл на сградите е важна стъпка към
по-устойчивата употреба на вече използваните ресурси и намаляване на въглеродния
отпечатък на общината.
Специфичната цел 12 на Програма за София е насочена към удължаване на
експлоатационния живот на жилищата чрез подобряване на тяхното качество, както и
към създаване и прилагане на инструменти за осигуряване на повече възможности за
достъп до жилище на по-разнообразни социални групи. Ключово действие за постигане на
целта е разработването и изпълнението на общинска жилищна политика, която изучава
и адаптира работещи модели от европейската практика. Необходимо е и продължаване
на програмата за обновяване на конструктивното състояние и подобряване на
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Важни са действията,
насочени към увеличаване на колективното възприемане на сградите като споделен от
собствениците на отделните жилища ресурс, чиято поддръжка е обща отговорност.
II.2.2.5. Приоритет 5: Столична община – свързана и интегрирана
SWOT анализът задава следните теми за този приоритет: транспорт, регионални
връзки, инфраструктура.
Връзка със следните приоритети от Визия за София 2050: Компактен град
В съответствие е с приоритети от ИТСР на ЮЗР: Приоритет 1 - Насърчаване на
иновативния и интелигентен икономически преход; Приоритет 3 - По-добре свързан и
устойчив район.
Обхваща следните цели:
Специфична цел 13: Подобрена транспортна свързаност и по-устойчива мобилност
Референтни теми:
От SWOT анализа се включват следните теми: относително добра градска и регионална
свързаност с развит масов градски обществен транспорт (МГОТ); липса на оптимална
интеграция на различните видове транспорт на територията на общината;
недостатъчна свързаност и маршрутна вариантност на мобилността при значителен
дял на транзитния трафик, голяма зависимост от лични автомобили и липса на относими
паркинг площи.
От Визия за София 2050 се включват следните цели: Активно придвижване, Глобална и
регионална свързаност, Мобилността като услуга, Популярен масов транспорт.

лист 911 от 1286

В съответствие с целите на ОУП за свързване на София с европейската магистрална
инфраструктурна и транспортна мрежа и превръщането на града в регионален
кръстопътен център.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 1.1 - Интегриране в европейското
пространство; СЦ 3.1 - Пространствена свързаност и достъп до услуги.
В съответствие е с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 3.1 - Подобряване на свързаността на
района в национален международен план и вътрешно регионална достъпност; СЦ 3.4 Териториално развитие и сближаване.
Описание:
Столична община е една от най-добре свързаните в транспортно отношение общини в
страната и тази с най-добре развита мрежа на обществен транспорт. Въпреки това,
личният автомобил е една от доминиращите форми на придвижване поради дефицитите
на уличната мрежа, в частност неизградените връзки и некачествена пешеходна и
велосипедна инфраструктура, в комбинация с неоптималната маршрутна схема на
обществения транспорт. Липсата на финансови механизми и контрол за ограничаване на
замърсяващите и опасни МПС, както и слабият контрол по спазване на правилата за
движение и паркиране, правят притежанието на автомобил лесно и единствено логично
решение за голям дял от населението на общината. Така се стига до ниво на
моторизация, при което нормалното домуване на автомобилите не може да бъде
осигурено без значителни публични инвестиции. Тези фактори водят до удължаване на
времето в пътуване, негативно въздействие на транспорта върху околната среда
(качеството на въздуха), некачествена и опасна градска среда и до негативни здравни
ефекти поради обездвижване на населението.
Със Специфична цел 13 Програма за София концентрира внимание върху нуждата от
усилия за постигането на по-добра свързаност между отделните градски зони и
населените места в рамките на СО, както и за подобряване на транспортните връзки
със съседните общини. Това следва да стане при спазването на принципите за
устойчивост, което означава, че подобренията в транспортните системи следва да
водят до по-достъпна мобилност за всички социални групи и бизнеси, да насърчават
използването на устойчиви от екологична и здравна гледна точка видове придвижване и
да скъсяват времето за пътуване като същевременно се повишава нивото на
безопасност. Изпълнението на тази цел и нейните задачи следва да благоприятства
постигането на качествена и привлекателна градска среда. Дейностите, които
подпомагат изпълнението на целта са: доизграждане на основните липсващи връзки от
уличната мрежа, за да се ограничат паразитните транзитни пътувания; адаптиране на
съществуващите звена от уличната мрежа за активно придвижване посредством
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осигуряване на качествени настилки и преходи и спазване на принципа за сегрегация;
актуализиране и разширяване на маршрутната схема на обществения транспорт,
сегрегация на превозните средства от останалия моторизиран трафик и техническо
обезпечаване на инфраструктурата за по-високи скорости, където това е възможно;
засилване на контрола по спазване на правилата за движение и паркиране, цялостно
премахване или значително ограничаване на паркирането по улиците от
първостепенната мрежа и поетапно въвеждане на платени зони за паркиране на
територията на София.
Специфична цел 14: Повишаване качеството и ефективността на техническата
инфраструктура и подобряване нивото на обслуженост
Референтни теми:
От SWOT анализа се включват следните теми: добра и покривна инфраструктура и добра
подготовка за изграждане на нова, реконструкция и оптимизация на съществуващата;
специфичното географско разположение на София предразполага към прииждания на води
и наводнения; липсва ясна организация за стопанисване, управление и мониторинг по
прилагане на цялостни политики за водните обекти, като се допуска лошо стопанисване
и замърсяване; липса на оптимални анализи, организация, комуникация и оценка на риска
при дейностите по превенция и мониторинг и справяне с рискови фактори; голяма
зависимост на водоснабдяването на общината от язовир Искър; необходимост от
значителни капиталови разходи за доизграждане, оптимизация и реконструкция на
водопроводната и канализационната инфраструктура.
От Визия за София 2050 се включват следните цели: Качествена градска среда,
Компактен и концентриран град, Глобална и регионална свързаност.
В съответствие с целите на ОУП: създаване на условия за инфраструктурно обвързване
и обслужване на основните системи на града – обитаване, труд, отдих и на
подсистемата Транспортна инфраструктура в технически единно функциониращ
градски организъм с характеристиките на балансирана, качествена и устойчива жизнена
среда; създаване на условия за изграждане и утвърждаване на града като регионален
информационно-телекомуникационен възел.
В съответствие е с целите от НКПР: СЦ 2.1 - регионална конкурентоспособност в
подкрепа на растежа, СЦ 3.1 - Пространствена свързаност и достъп до услуги.
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В съответствие е с цели на ИТСР на ЮЗР: СЦ 1.1 - Подобряване на
научноизследователския потенциал на столицата и региона; СЦ 2.6 - Предоставяне на
качествени публични услуги; СЦ 3.1 - Подобряване на свързаността на региона в
национален и международен план и вътрешно регионалната достъпност; СЦ 3.2 Подобряване на качествата на околната среда чрез изграждане и подобряване на
екологичната инфраструктура; СЦ 3.4 - Териториално развитие и сближаване.
Описание:
На територията на СО мрежите на техническата инфраструктура са развивани
успоредно с разрастването на града. В общия случай те са амортизирани и морално
остарели - с надвишена експлоатационна възраст и изпълнени с неотговарящи на
съвременните изисквания материали и технологии. Друга част от тези мрежи трябва
тепърва да бъдат изградени изцяло или доизградени. Това води до ниско качество на
предоставяните услуги, нарушаване на екологичното равновесие и повишен риск за
здравето на населението.
Специфична цел 14 на Програма за София е насочена към подобряване на свързаността и
укрепване на мрежите на техническата инфраструктура чрез повишаване на
качеството и ефективността им. София е освен център на СО и най-важният център на
всички инфраструктурни мрежи с регионално, национално и европейско значение в
България – електроснабдителна, газоснабдителна, телекомуникационна,
водоснабдителна и канализационна. Развитието и подобряване качеството на услугите,
предоставяни от отделните системи на техническата инфраструктура се търси
както на микро ниво (най-малките устройствени единици), така и на регионално и
национално ниво, тъй като правилното им функциониране минава отвъд границите на
територията и изисква цялостен поглед върху устройството им.
Целостта и модернизацията на отделните системи ще гарантират достъпа до
предоставяните от тях услуги и ще създадат необходимите условия за постигане на
устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие при щадящо експлоатиране на
ресурсите.
За да се подобри общото състояние на техническата инфраструктура на територията
на СО следва да се извършат дейности по изграждане, реконструкция, рехабилитация и
модернизация, в които да бъдат вградени интелигентни решения, за повишаване на
ефективността им и подобряване параметрите на средата на обитаване и оттам - на
качеството на живот. Ключов фактор е своевременното повишаване на проектната
готовност и идентифициране подходящите източници на финансиране, чрез които да
бъдат финансирани необходимите дейности по разширяване и модернизация на

II_Стратегическа рамка | 912

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 913 от 1286

техническата инфраструктура. Трябва да бъде намерено трайно решение и на
устройствени проблеми, които възпрепятстват развитието на техническата
инфраструктура в урбанизираните територии. Привличането на експертиза от научноизследователски институти, университети, неправителствени организации и
професионални сдружения с капацитет да предложат приложими и ефективни иновации
ще спомогне за внедряване на съвременни подходи, стандарти и технологии за
осигуряване на услугите, предоставяни от техническата инфраструктура. По линия на
енергийната инфраструктура следва да се оптимизира инфраструктурна обезпеченост,
за да се подсигурят доставките и устойчивото задоволяване на нуждите във всички
части на СО при оползотворяване на местните ресурси от ВЕИ. В допълнение следва да се
извърши и инфраструктурно обновяване, в това число преход на “Топлофикация София”
към по-зелена енергия и по-широк обхват на обслужване.
Преход към част IV: Визията очертава стратегическите цели и приоритети на Програма
за София и по този начин аргументира избора на зони за въздействие, където бъдещите
интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и
устойчиви ползи за обществото.
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Списъкът представлява описание на йерархията и нормативните основания на
действащите към началото на 2021 г., или в проект, стратегически, планови и програмни
документи, отнасящи се до територията на Столична община, чието прилагане оказва
въздействие при изготвянето на Програма за София.

II.3.1 Междусекторни документи, отнасящи се до територията на
Република България
● Национална програма за развитие „България 2030“, приета с Протокол №
67.25/02.12.2020 г. на Министерски съвет.
II.3.2 Основни секторни документи, отнасящи се до територията на
Република България, или до части от нея, чиито тематичен обхват
покрива сферите на местно самоуправление
Социална и демографска политика:
● Актуализация на Национална стратегия за демографско развитие на населението в
Република България 2012-2030 г., приета с Протокол № 4.2/01.02.2012 г. на
Министерски съвет.
● Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България 20192030 г., приета с Решение № 143/15.03.2019 г. на Министерски съвет.
● Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2023 г., приета с Решение №
957/23.12.2020 г. на Министерски съвет, в изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Закона за
хората с увреждания.
● Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. (проект), изработена в
изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Закона за младежта.
● Национална стратегия за детето 2019-2030 г. (проект), изработена в изпълнение
на чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето.
Устройство и развитие на територията:
● Актуализация на Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.,
приета с Решение № 306/07.05.2020 г. на Министерски съвет, в изпълнение на чл.
10, ал. 6 от Закона за регионалното развитие.
● Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион 20212027 г. (проект), изработена в изпълнение на чл. 11, ал. 8 от Закона за регионалното
развитие.
● Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република
България, приета с решение от 21.11.2012 г. на Народното събрание, в изпълнение
на чл. 151, ал. 1 от Закона за водите.
● Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в
Република България 2014-2023 г., приета с Решение № 269/07.05.2014 г., в
изпълнение на чл. 10а, ал. 2 от Закона за водите.
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● План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г., приет с
Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, в изпълнение на чл. 155, ал. 1, т.
2, б. „а“ от Закона за водите.
● Стратегия за развитие на пътната инфраструктура на Република България 20162022 г., приета с Решение № 337/05.05.2016 г. на Министерски съвет, в изпълнение
на чл. 19а, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за пътищата.
● Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., приета с Решение №
336/23.06.2017 г. на Министерски съвет.
Образование:
● Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в
Република България 2021-2030 г., приета с Протокол № 13/24.02.2021 г. на
Министерски съвет.
Култура:
● Стратегия за развитие на българската култура 2019-2029 г. (проект), изработена
в изпълнение на чл. 2а, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата и във
връзка с чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство.
Околна среда:
● Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 20182024 г., приета с Решение № 334/07.06.2019 г. на Министерски съвет, в изпълнение
на чл. 27а, ал. 1, от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
● Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г., приета
с Решение № 541/13.09.2019 г. на Министерски съвет, в изпълнение на чл. 5, ал. 1 от
Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни
замърсители.
● Национална стратегия за адаптация към изменението на климата до 2030 г.,
приета с Решение 621/25.10.2019 г. на Министерски съвет.
Туризъм:
● Актуализация на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в
Република България 2014-2030 г., приета с Решение № 65/02.02.2018 г. на
Министерски съвет, в изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Закона за туризма.
Спорт:
● Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в
Република България 2012-2022 г., приета с решение от 24.11.2011 г. на Народното
събрание.
Защита при бедствия:
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● Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., приета с
Решение № 505/19.07.2018 г. на Министерски съвет, в изпълнение на чл. 6а, ал. 2, т. 1
от Закона за защита при бедствия.

● Национален план за противодействие на тероризма, приет с Решение №
669/02.11.2017 г. на Министерски съвет, в изпълнение на чл. 6, т. 3 от Закона за
противодействие на тероризма.

II.3.3 Основни секторни документи, отнасящи се до територията на
Република България, чиито тематичен обхват излиза извън сферите на
местно самоуправление
Децентрализация:
● Стратегия за децентрализация 2016-2025 г., приета с Решение № 735/08.09.2016 г.
на Министерски съвет.

II.3.4 Междусекторни документи, отнасящи се до територията на
Столична община
● Визия за София 2020-2050 г., приета с Решение № 324/23.07.2020 г. на Столичен
общински съвет.

Електронно управление и технологии:
● Актуализация на Стратегия за развитие на електронното управление в Република
България 2019-2025 г., приета с Решение № 298/02.04.2021 г. на Министерски
съвет, в изпълнение на чл. 7, ал. 5 от Закона за електронното управление.
● Актуализация на Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива
България“ 2021-2023 г. (проект), изработена в изпълнение на чл. 10, т. 2 от Закона
за киберсигурността.
● Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за
периода 2020-2030 г.“, приет с Решение № 493/21.07.2020 г. на Министерски съвет.
● Национална програма „Цифрова България 2025“, приета с Решение № 730/05.12.2019
г. на Министерски съвет.
Висше образование и наука:
● Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030
г., приета с решение от 17.12.2020 г. на Народното събрание, в изпълнение на чл. 9,
ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование.
● Актуализация на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България 2017-2030 г., приета с решение от 07.06.2017 г. на Народното
събрание.
Енергетика:
● Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България
2021-2030 г., приет с Протокол № 8/27.02.2020 г. на Министерски съвет.
Сигурност:
● Актуализация на Стратегия за национална сигурност, приета с решение от
14.03.2018 г. на Народното събрание, в изпълнение на чл. 5, т. 2 от Закона за
управлението и функционирането на системата за защита на националната
сигурност.

II.3.5 Основни секторни документи, отнасящи се до територията на
Столична община, изготвени въз основа на национални секторни
документи и/или нормативни актове или изготвени по инициатива на
Столичен общински съвет
Социална и демографска политика:
● Стратегия за младите хора на Столична община 2017-2027 г., приета с Решение №
787/08.12.2016 г. на Столичен общински съвет.
Устройство и развитие на територията:
● Общ устройствен план на Столична община, одобрен с Решение № 1/06.08.2003 г.
на Столичен общински съвет, графична част одобрена с Решение № 147/17.03.2006
г. на Министерски съвет във връзка с § 11, ЗУЗСО; изменение, одобрено с Решение
697/19.11.2009 г. на Столичен общински съвет и Решение № 960/16.12.2009 г. на
Министерски съвет; изменение, одобрено с Решение № 690/23.10.2014 г. на
Столичен общински съвет и Решение № 454/11.08.2017 г. на Министерски съвет, в
изпълнение на чл. 127 и ал. 6 и 8 от Закона за устройство на територията.
● План за устойчива градска мобилност на град София 2019-2035 г., приет с Решение
№ 379/27.06.2019 г. на Столичен общински съвет.
● Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на
Столична община 2017-2025 г., приета с Решение № 662/12.10.2017 г. на Столичен
общински съвет.
● Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на
територията на Столична община 2017-2030 г., приета с Решение №
561/14.09.2017 г. на Столичен общински съвет.
● Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична
община 2018-2022 г., приета с Решение № 562/14.09.2017 г. на Столичен общински
съвет, в изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
Образование:
● Стратегия за образование на Столична община 2016-2023 г., приета с Решение №
220/17.03.2016 г. на Столичен общински съвет.
● Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 20202022 г., приета с Решение № 323/23.07.2020 г. на Столичен общински съвет, в
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изпълнение на чл. 197, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
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● План за противодействие на тероризма на територията на Столична община,
приет с Решение № 81/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, в изпълнение на
чл. 16, т. 6 от Закона за противодействие на тероризма.

Култура:
● Стратегия за развитие на културата в София 2013-2023 г., приета с Решение №
640/20.12.2012 г. на Столичен общински съвет.
Околна среда:
● Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община, приета
с Решение № 663/12.10.2017 г. на СОС.
● План за адаптация към климатичните промени на Столична община 2019-2025 г.,
приет с Решение № 265/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет.
● План за действие за Зелен град, приет с Решение № 249/25.06.2020 г. на Столичен
общински съвет.
● Актуализация на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на
шума в околната среда на агломерация София, приета с Решение № 637/17.12.2020 г.
на Столичен общински съвет, в изпълнение на чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закона за защита
от шума в околната среда.
● Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на
територията на Столична община 2021-2026 г., приета с Решение №
204/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет, в изпълнение на чл. 27, ал. 1 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух.
● План за действие за устойчива енергия и климат 2021-2030 г. (проект).
Туризъм:
● Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 г.,
приета с Решение № 664/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет.
Електронно управление и технологии:
● Стратегия за дигитална трансформация на София, приета с Решение №
220/11.06.2020 г. на Столичен общински съвет.
Енергетика:
● Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници и биогорива на Столична община 2020-2022 г., приета с
Решение № 282/09.07.2020 г. на Столичен общински съвет, в изпълнение на чл. 9 от
Закона за енергията от възобновяеми източници.
Сигурност:
● Стратегия за сигурност на Столична община 2021-2027 г., приета с Решение №
2/14.01.2021 г. на Столичен общински съвет.

II_Стратегическа рамка | 917

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 918 от 1286

Схема на връзките
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Използвани съкращения:
Стратегически, планови и програмни документи с национален и регионален
териториален обхват:
ИПОЕК-РБ - Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република
България
ИТС - Интегрирана транспортна стратегия
ИТСР-ЮР - Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния регион
НКПР(А) - Национална концепция за пространствено развитие (Актуализация)
НПрКЗВ - Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха
НПрПКАВ - Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
НПр - Национална програма “Цифрова България”
НПрР “България 2030” - Национална програма за развитие “България 2030”
НСАЖВХ-Б - Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България
НСАИК - Национална стратегия за адаптация към изменението на климата
НСД - Национална стратегия за детето
НС - Национална стратегия “Цифрова трансформация на България”
НСДРН-РБ(А) - Национална стратегия за демографско развитие на населението в
Република България (Актуализация)
НСК(А) - Национална стратегия за киберсигурност "Киберустойчива България"
(Актуализация)
НСМ - Национална стратегия за младежта
НСНРБ - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия
НСРНИ-РБ(А) - Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България (Актуализация)
НСРФВС-РБ - Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
в Република България
НСУРТ-РБ(А) - Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република
България (Актуализация)
НСХУ - Национална стратегия за хората с увреждания
ПУРБ-ДР - План за управление на речните басейни в Дунавски район
РГПВиК-ТСО - Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията (Проектно
наименование)
СД - Стратегия за децентрализация
СРБК - Стратегия за развитие на българската култура
СРЕУ-РБ(А) - Стратегия за развитие на електронното управление в Република България
(Актуализация)
СРПИ-РБ - Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България
СРРООУ-РБ - Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето
в Република България
СРУВиК-РБ - Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България
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Стратегически, планови и програмни документи с общински териториален обхват:
КПрНИЕВЕИБ-СО - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община
КПрПКАВ-ТСО - Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
на територията на Столична община
ОУП-СО - Общ устройствен план на Столична община
ПАКП-СО - План за адаптация към климатичните промени на Столична община
ПДУЕК - План за действие за устойчива енергия и климат
ПДУПНШОС-АС(А) - План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на
шума в околната среда на агломерация София (Актуализация)
ПУГМ-ГС - План за устойчива градска мобилност на град София
САКП-СО - Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община
СДГСВ-ТСО - Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на
Столична община
СДТ-С - Стратегия за дигитална трансформация на София
СИПМВЗТ-ТСО - Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна
топлина на територията на Столична община
СМХ-СО - Стратегия за младите хора на Столична община
СО-СО - Стратегия за образование на Столична община
СРК-С - Стратегия за развитие на културата в София "София - творческа столица"
СПЛРДУ - Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
СРИИ-ТСО - Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията
на Столична община по части "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекции на речни
корита" (Актуализация)
СРСТД - Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация
СРФАФВССТД-СО - Стратегия за развитие на физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община
СУОС-СО - Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община
Нормативни актове:
ЗВ - Закон за водите
ЗВО - Закон за висшето образование
ЗЕВИ - Закон за енергията от възобновяеми източници
ЗЕУ - Закон за електронното управление
ЗЗБ - Закон за защита при бедствия
ЗЗД - Закон за закрила на детето
ЗЗРК - Закон за закрила и развитие на културата
ЗЗШОС - Закон за защита от шума в околната среда
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ЗК - Закон за киберсигурност
ЗКН - Закон за културното наследство
ЗОИК - Закон за ограничаване изменението на климата
ЗОС - Закон за общинската собственост
ЗП - Закон за пътищата
ЗПУО - Закон за предучилищното и училищното образование
ЗРР - Закон за регионалното развитие

лист 920 от 1286

ЗТ - Закон за туризма
ЗУТ - Закон за устройство на територията
ЗФВС - Закон за физическото възпитание и спорта
ЗХУ - Закон за хората с увреждания
ЗЧАВ - Закон за чистотата на атмосферния въздух
ЗМ - Закон за младежта
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Програма за София е изработена в партньорство и сътрудничество със заинтересовани
страни от сферата на общинската и държавната администрация, неправителствения
сектор, бизнеса, образователни и културни институции, граждански, академични и
браншови организации и с особено внимание за включване на жителите на Столична
община. Различни заинтересовани страни регулярно са участвали във всички етапи от
процеса на създаване на Програма за София в режим на активни консултации, обмен на
данни, експертни фокус групи, онлайн срещи и събития на живо. Проведена беше анкета с
администрацията на общината и в разработването на Програмата бяха използвани данни
от представително социологическо проучване сред жителите на общината. Успоредно с
този процес беше изработена активна комуникационна стратегия, която да прави
процеса публичен, прозрачен и достъпен до възможно най-широк кръг от жители на
Столична община.
При създаването на Програма за София, Столична община се консултира с мрежата на
Европейската комисия за сътрудничество и обмен Урбакт. Приложени са познанията,
придобити от участието в проект Com.Unity.Lab. В него град Лисабон споделя опит от
разработването на Стратегия за местно развитие на територии за приоритетна
намеса - стратегически документ за интегрирано развитие на града, по същество
подобен на Програма за София. Партньорите от Острава, Люблин, Бари, Лил, Олборг и Хага
участваха в консултации, свързани с методите за оценка на зоните за въздействие и
методите за включване и овластяване на местните жители в процесите на планиране и
развитие на градовете.
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III.1.1. Работна група
Процесът на изработване на Програма за София се консултира от сформираната от
кмета на София работна група. В нея участват заместник-кметовете по следните
направления – „Социални дейности и интеграция на хората с увреждания“, „Зелена
система, екология и земеползване“, „Транспорт и градска мобилност“, „Култура,
образование, спорт и младежки дейности“, „Обществено строителство“, директори на
дирекциите „Териториално планиране“, „Европейски политики и програми“, „Климат,
енергия и въздух“, областният управител на София, представител на
неправителствения сектор в лицето на „Форум гражданско участие“ и представител на
„Фонда за устойчиво градско развитие“, създаден по съвместна инициатива на
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка с подкрепата на Банката за
развитие на Съвета на Европа.
Комуникацията с работната група включваше поредица от заседания и регулярни
уведомителни писма. Протоколи от проведени заседания и обменената кореспонденция
могат да бъдат видени на страницата на Софияплан. 226.
III.1.2. Идентифициране на заинтересовани страни
Целта на процеса на включване е да идентифицира устойчиви групи от заинтересовани
страни, които биха се ангажирали да участват в дългосрочно включване в процесите на
развитие на града, водено от местните общности. Форматът на финансиране на
бъдещите проекти от Програма за София предполага и включването на
заинтересованите страни като потенциални бенефициенти и съучастници във
финансирането.
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Неправителственият сектор беше включен в експертна роля и като потенциален
бенефициент, който би допринесъл за реализирането на Програма за София. Въвлечени
бяха организации от сферата на екологията, енергийната ефективност, културата,
образованието, здравето, спорта, туризма, културното наследство и т.н.
Академичният и научният сектор бяха привлечени за консултанти в социалноикономическия и екологичен анализ на общината, както и в програмирането на мерките и
действията, които ще изпълняват целите на документа.
Бизнесът е ключова заинтересована страна, която може да бъде бенефициент и да
допринесе за реализирането на целите на Програма за София. В процеса на създаването на
документа бяха въвлечени представители на местни бизнес и социални предприятия от
сферата на образованието, строителството, екологията, здравето, културата и др. и
техните асоциации.
Жителите на общината - друга ключова заинтересована страна, бяха включени чрез
регулярни информационни съобщения в каналите за комуникация и редица публични
събития. Мнението им беше използвано и чрез представително социологическо
проучване и подадени писмени становища.
Шарената палитра от включени заинтересовани страни може да се види на графиката.

В отделните етапи от създаването на Програма за София, в качеството им на експерти,
бяха въвлечени над 1500 заинтересовани страни от най-разнообразни сфери. Найзастъпени бяха общинската администрация, неправителственият сектор,
образователните и академични институции и бизнесът, който се развива на
територията на общината.
Администрацията на Столична община беше включена в експертна роля в процеса на
създаване на документа. Мненията на членовете на администрацията бяха взети
предвид и чрез анкета, която целеше да проучи готовността и административния
капацитет за реализиране на Програма за София.

226
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III.1.3. Данни и анализи
За целите на изработването на мултисекторен анализ на общината в периода юниоктомври 2020 г. бяха изискани актуални данни за състоянието на общината от 106
организации, в това число държавна и общинска администрация, академични и научни
организации, както и 24-те районни администрации. Това беше и първата стъпка от
процеса за информиране на институциите, че Столична община е в процес по
изработване на план за интегрирано развитие. От запитаните за данни организации се
отзоваха едва половината.
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експертните срещи имаха възможност да записват предложения на онлайн дъска в
платформата Mural. Заради широкия обхват на специфичната цел за “По-чиста, здрава и
разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал”, бяха проведени 4 отделни
тематични срещи с фокус зелена система, екосистемни услуги, почви и въздух. Във фокус
групите участваха 145 експерта от академичния, неправителствения,
административния и бизнес сектор, които дадоха над 620 предложения за постигане на
целите на Програма за София.

III.1.4. Социологическо проучване
Част от заключенията в аналитичната част стъпват върху данни от проведено в края
на 2018 година представително социологическо проучване за качеството на живот 227 на
населението на Столична община. Изследването дава териториално обвързана
информация, която е и основа за диференцирани данни за различните части на общината.
Изследването картира навиците и оценява нагласите на жителите на общината по
отношение на жилищата, пазара на труда, публичните услуги и доставка на енергия,
транспортните навици, околната среда, сигурността, образованието, здравните
услуги, възможностите за спорт, култура и гражданска активност на жителите на
София. Данни от изследването са използвани в системата за оценка на територията на
Столична община, въз основа на която са определени зоните за въздействие в Програма
за София.
III.1.5. Анкета с администрацията
За анализа на административния капацитет на Столична община за реализация на
Програма за София бяха проведени две анкети сред служителите на Столичната община.
Едната беше сред ръководния персонал - директори на дирекции и заместник-кметове, а
другата беше сред служители - експерти и администрация, които работят на трудов
договор в общината. Изследването се проведе в периода юни-юли 2020 г.
III.1.6. Фокус групи с експерти
За целите на изработване на мерките, чрез които ще се изпълняват 14-те специфични
цели на Програма за София, бяха проведени 17 експертни фокус групи, по една или повече за
всяка от специфичните цели. Всеки участник, заедно с покана за срещата, предварително
получи пакет с материали - описание на стратегическите цели на Програма за София,
тематичен и SWOT анализ и карта на зоните за въздействие. На всяка среща беше
представена стратегическата рамка на документа, съдържанието на всяка специфична
цел, индикаторите за оценка на състоянието на общината и карта на зоните, които
имат най-голяма нужда от действие, за да бъде постигната целта. Участниците в
227
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Срещите бяха проведени онлайн в периода април-май 2021 г. в платформата Zoom. В
подготовката и модерацията участваха и представители на “Форум гражданско
участие”.
III.1.7. Публични събития
В процеса на изработване на Програма за София се проведоха поредица от публични
събития, целящи да въвлекат жителите на Столична община в създаването на
документа, но и ясно да подчертаят, че всички те могат да участват в изпълнението на
Програмата като потенциални бенефициенти и партньори.
Заради епидемиологичната обстановка част от срещите бяха проведени онлайн.
Излъчвани бяха на живо във Фейсбук страницата на Софияплан и достигнаха до над 17000
потребителя на платформата.
Първото публично събитие, на 17 май 2021 г., запозна широката аудитория с процеса на
изработване на Програма за София. Беше представена стратегическата част,
методологията за оценка на територията и зоните за въздействие. Представянето
беше излъчено на живо във Фейсбук страницата на Софияплан, гледано от 2100 човека и
достигнало до аудитория от 6100.
През май и юни 2021 г. беше проведена поредица от публични дискусии в шестте
приоритетни зони за въздействие на Програма за София. За всяка зона беше проведена
онлайн среща (на 7, 9, 14, 16, 21, 23 юни 2021 г.), на която бяха представени
идентифицираните нужди и потенциали на територията и обсъдени конкретни
предложения за мерки, дейности и проекти, които биха допринесли за постигане на
целите. Всеки гражданин или експерт беше поканен да сподели предложение за развитие
на своя квартал и зона на града чрез изказване или коментар в Zoom, предложение в mural
или с коментар под онлайн излъчването във Фейсбук. В рамките на тези събития бяха
предложени повече от 300 идеи за действия, които биха подпомогнали постигането на
целите на Програма за София. Те бяха основа за оформяне на пакета с мерки и
индикативния списък с проекти, чрез които ще се реализира Програмата.

Онлайн среща за Зона 1 Централна градска част, 07.06.2021 г.
В същия период бяха проведени и 5 събития на живо, всяко от тях на ключово открито
публично пространство, което попада в приоритетните зони за въздействие. Там всеки
минувач имаше възможност да се запознае с целите на Програма за София и да предложи
мярка, проект или идея.
Зона 1: Централна градска част. Срещата беше проведена на 8 юни на живо в Градската
градина пред Народния театър “Иван Вазов”. Във фокуса на срещата бяха поставени
няколко теми: устойчивото опазване и управление на културното наследство,
повишаване качеството и видимостта на местата за култура, запазването и развитие
на богатството от функции - 24-часов град, повишена грижа и внимание към зелените
пространства, подобряване на състоянието на сградите с внимание към характера на
средата.
Зона 2: Широк център и стари периферни квартали на града. Срещата беше проведена на
10 юни на живо в парк Света Троица. Във фокуса на срещата бяха поставени няколко теми:
замърсяване - въздух и шум, мониторинг и контрол на замърсяванията, подобряване на
конструктивното, енергийното и естетическото състояние на сградите, образование
и възможности за преквалификация и учене през целия живот, достъп до здравни грижи,
достъпност до публични зелени площи за спорт и отдих.
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Парк “Света Троица”, събиране на предложения за Зона 2: Широк център, 10.06.2021 г.
Зона 3: Територии с предимно нискоетажно застрояване. Срещата на живо беше на 15 юни
пред читалището в село Горни Богров. Във фокуса на срещата бяха поставени няколко
теми: повишаване качеството и ефективността на техническата инфраструктура,
образование и възможности за учене през целия живот, насърчаване на социалното
включване, пространства за игра и спорт и по-богата зелена система, подобряване на
жилищните условия.
Зона 4: Територии с предимно комплексно застрояване. Срещата на живо беше на 17 юни в
парк Люлин и на изхода на метростанция Люлин. Бяха поставени няколко теми:
подобряване на качеството и поддръжката на зелените междублоковите пространства,
подобряване на достъпността до Северен и Западен парк, подобряване качеството на
въздуха и намаляване шумовото замърсяване, насърчаване на социалното включване,
обновяване на сградния фонд и подобряване на качеството на градската среда.
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Център на село Горни Богров, събиране на предложения за Зона 3: Територии с предимно
нискоетажно застрояване, 15.06.2021 г.
III.1.8. Индивидуални консултации
Във всички етапи от разработването на Програма за София са провеждани индивидуални
консултации с експерти от различни заинтересовани страни с цел конкретизиране на
анализи, коментар на специфични цели или идентифициране на мерки и дейности.
III.1.9. Обратна връзка и писмени становища
В процеса на изработване на Програма за София е създаден регистър, в който е отразена
постъпилата писмена обратна връзка към всеки един от етапите на създаване на
документа. Към 13 септември 2021 г. са постъпили 709 коментара, най-голямата част от
които са подадени от общинската администрация. Всички са взети предвид, а малко над
70% от тях са довели до корекция или добавка.

Зона 5: Южни територии. На срещата на 22 юни на живо на детската площадка на ул.
Дионисий Дионисиев в квартал Витоша-ВЕЦ-Симеоново бяха поставени няколко теми:
достъп до паркове и градини, достъп до образователна и здравна инфраструктура,
качествена градска среда с разнообразни функции.
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Разпределение на получените писмени коментари по вид източник към 13.09.2021
III.1.10.
Обществено обсъждане
Общественото обсъждане на Програма за София се проведе онлайн на 14.10.2021 г по реда
на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична
община, приета с решение № 442 по Протокол №37 от 20.07.2017 г.. В него се участваха
46 участника. В рамките на едномесечен срок за публични консултации, между 01.10.2021
до 31.10.2021г. 48 заинтересовани страни подадоха становища с 131 препоръки.

III.1.11.
Включване на съседни общини
В процеса на изработване на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) са
проведени поредица от консултации с различни общини от Югозападния регион. Тези
общини са Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин,
Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге и Сливница. Срещите
се проведоха в периода март-май 2021 г., като целта на срещите беше да се
идентифицират възможности за реализиране на съвместни проекти, които ще
допринесат за развитието на общините, но и на региона в неговата цялост. Освен
градове от ареала, София води преговори за общи интегрирани териториални
инвестиции с община Пловдив. Срещите най-често се провеждаха с кмет, заместниккмет или директор на дирекция за европроекти, които са отговорни за създаването на
плана за интегрирано развитие на съответната община. Често участваха и
консултанти, които съответната община бе ангажирала и които провеждаха анализи и
изготвяха предложения за посоки на развитие.
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Процесът по разработване на Програма за София е публичен и прозрачен. Всеки етап от
създаването ѝ се комуникира през няколко комуникационни канала - сайта на Софияплан 228,
страниците на Софияплан във Фейсбук 229 и Инстаграм 230. Информация за всички публични
събития е разпространявана и с прессъобщения до близо 100 медии.
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III.2.3. Фейсбук страница
Фейсбук страницата на Софияплан се използва активно за комуникация през целия период
на разработване на Програма за София. Основните части от съдържанието на документа
са представени на достъпен език за широката аудитория.

III.2.1. Визуална идентичност
Визуалната идентичност на Програма за София е изградена от консултантската и
комуникационна агенция Imp-Act. Тя следва визуалния код, който е утвърден за ключовите
стратегически документи на Столична община - Визия за София и Планът на София
(Общия устройствен план на Столична община).

Резултатите от анализа на Столична община са представени в инфографики, които
синтезират важни заключения от всички тематични анализи.

Основните цели на комуникационната кампания са масово да информира широката
общественост за работата по стратегическия документ, точно да идентифицира
заинтересованите страни и целенасочено да ги въвлича с ясни послания. За тази цел беше
създадено съдържание, което на достъпен и разбираем език да комуникира работата по
Програма за София.

Всяка една от специфичните цели на Програма за София е представена в отделен пост
във Фейсбук с характерна тематична визия.

III.2.2. Сайт
На страницата на Софияплан е създадена отделна подстраница, в която системно се
качва съдържание за всяка стъпка от разработването на Програма за София.

228
229

http://www.sofiaplan.bg
https://www.facebook.com/sofiaplan.bg

230

https://www.instagram.com/sofiaplan.bg
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Създадени са покани за всички публични събития

III.2.4. Видео
За целите на Програма за София са изработени 4 комуникационни видеа. Те бяха показвани
по време на всички публични срещи и експертни фокус групи. Прожектирани са също така
в метростанциите на софийското метро в периода юли-септември 2021 г., както и от
партньорски организации. Всяко от четирите видеа носи различно, надграждащо
предишните, послание.
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Манифесто 231 - целта на видеото е да насърчи жителите на Столична община да
участват в процесите на планиране на града и да ги вдъхнови с успешни примери от
сферата на неправителствения сектор и бизнеса, които се развиват в общината.
Героите на екрана са реални лица, които успешно допринасят с работата си за
развитието на общината.

Как е създадена Програма за София? 233 - видеото разказва за процеса по създаване на
документа. То е изработено с бюджет по програма Урбакт и проекта Com.Unity.Lab.

Какво е Програма за София? 232 - видеото разказва какво включват плановете за
интегрирано развитие на общината и как трябва да се изпълняват в партньорство с
всички заинтересовани страни.

Какво ще финансира Програма за София? 234 - описва механизмите, с които ще се
финансират проектните идеи, които ще допринесат за постигане на целите на
231
232

https://www.youtube.com/watch?v=OB7MpLjgsN0
https://www.youtube.com/watch?v=qVl4BwkvVQ8

233
234

https://www.youtube.com/watch?v=hFZ0Og9e5yg
https://www.youtube.com/watch?v=qd00HSccS7Y
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страниците на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Нова
телевизия, България он еър и в големи информационни портали като Mediapool, Focusnews,
OFFNews, Politica.bg. dir.bg, Blitz, Fakti.bg, Egoist.bg и др. Информация за Програма за София е
публикувана и в специализирани издания като списание “Градът”, вестник “Строител” и
др.

Цялостната комуникационна стратегия на Програма за София предвижда създаване на
финално видео след приемане на Програма за София от Столичния общински съвет.
Видеото следва да разяснява специфичните цели на документа и да популяризира зоните
за въздействие.
В част V.3_Система за управление на Програма за София са споменати ключовите
моменти от реализирането на плана, които изискват комуникационно внимание.
III.2.5. Медиен мониторинг
Процесът по изработване на Програма за София беше публичен и прозрачен и целеше да
информира широката общественост. Регулярно са изпращани прессъобщения с
информация за процеса и текущи събития до списък с над 100 медии. Медийният
мониторинг, предоставен от агенция Сенсика 235 за периода между август 2020 и
октомври 2021 г. показва, че „Програма за София” се споменава в 270 онлайн публикации,
които са достигнали до потенциална аудитория от близо 3 900 000 души. Публикациите
са направени в 82 различни медии, сред които популярните всекидневници Дневник, Сега,
24 часа, Труд, Монитор, Стандарт, Дума, Телеграф, Капитал, в предаванията и онлайн
235

https://sensika.com
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III.3.1.

Приложение 1 – Списък с включени заинтересовани страни в процеса на изготвяне на Програма за София

● Държавна администрация и държавни предприятия:
Агенция за качеството на социалните услуги
Агенция за публични предприятия и контрол
Агенция за социално подпомагане
Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
Агенция по заетостта
Агенция пътна инфраструктура
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението
Дирекция "Национален парк Рила"
Дирекция на Природен парк “Витоша"
Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за бежанците
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
“Екоинженеринг” ЕООД
Изпълнителна агенция по околна среда
Лесозащитна станция София
Министерство на енергетиката- отдел "Концесии и разрешения"
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на културата
Министерство на младежта и спорта
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите - "Превантивна дейност"
Министерство на околната среда и водите - дирекция „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на туризма
“Минпроект” ЕАД
Национален институт за недвижимо културно наследство
Национален осигурителен институт

Национален студентски дом
Национален център за териториално развитие
Национална здравноосигурителна каса
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Областна дирекция “Земеделие” - София-град
Областна дирекция “Земеделие” - София област
Регионален фонд за градско развитие
Регионална дирекция по горите - София
Регионална инспекция по околната среда и водите
Регионално управление на образованието София-град
Регионално управление на образованието София-регион
Софийска регионална здравна инспекция
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

● Общинска администрация и общински предприятия:
Асоциация за развитие на София
“Водоснабдяване и канализация” ЕАД
Галерия "Сердика", Женски пазар
“Географска информационна система - София” ЕООД
Дирекция "Аварийна помощ и превенция"
Дирекция "Административен мониторинг"
Дирекция "Административна"
Дирекция "Вътрешен одит"
Дирекция "Дигитализация, иновации и инвестиции"
Дирекция "Европейски политики и програми"
Дирекция "Здравеопазване"
Дирекция "Икономика и търговска дейност"
Дирекция "Култура"
Дирекция "Общинска собственост"
Дирекция "Общински приходи"
Дирекция "Правни дейности"
Дирекция "Секретариат на СОС"
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Дирекция "Сигурност"
Дирекция "Спорт и младежки дейности"
Дирекция "Транспортна инфраструктура"
Дирекция "Управление на административен сграден фонд"
Дирекция "Човешки ресурси"
Дирекция „Административно обслужване”
Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“
Дирекция „Зелена система“
Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“
Дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“
Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
Дирекция „Климат, енергия и въздух“
Дирекция „Образование“
Дирекция „Обществени поръчки и концесии”
Дирекция „Околна среда“
Дирекция „Околна среда“, Отдел ''Опазване на околната среда''
Дирекция „Околна среда“, Отдел ''Управление на водни обекти, земи и гори''
Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“
Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни”
Дирекция „Строителство“
Дирекция „Териториално планиране“
Дирекция „Управление на административен сграден фонд“
Дирекция „Управление на отпадъците“
Дирекция „Финанси”
Дирекция ''Информационни технологии''
Дирекция “Общински строителен контрол”
Дирекция ''Строителство''
Дирекция ''Транспорт''
“Егида” ЕАД
Иновативна София - Дирекция "Дигитализация, иновации и инвестиции"
“Лозана” ЕАД
“Метрополитен” ЕАД
Направление "Архитектура и градоустройство" - отдел "Минерални води"
Направление "Архитектура и градоустройство"
Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие"
Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм"
Направление "Зелена система, екология и земеползване"
Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности"
Направление "Обществено строителство"

Направление "Обществено строителство" отдел "ПСПА" на СО
Направление "Общинска администрация"
Направление "Правен и административен контрол"
Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания"
Направление "Финанси и здравеопазване"
Направление “Транспорт и градска мобилност"
Област София
Обществен посредник
Обществен съвет към кмета на район "Подуяне”
Община Благоевград
Община Божурище
Община Ботевград
Община Горна Малина
Община Драгоман
Община Елин Пелин
Община Ихтиман
Община Костенец
Община Костинброд
Община Перник
Община Пловдив
Община Радомир
Община Самоков
Община Своге
Община Сливница
ОП "Гробищни паркове"
ОП "Екоравновесие"
ОП "Зоологическа градина"
ОП "Паркове и градски градини"
ОП "София-проект"
ОП "Социален патронаж"
ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъците"
ОП "Управление на общински земи и гори"
ОП „Паркове и градски градини“
ОП „Туризъм“
ОП “Социален патронаж”
“Пазари Възраждане” ЕАД
“Пазари Запад” ЕАД
“Пазари Изток” ЕАД
“Пазари Север” ЕАД
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“Пазари Юг” ЕАД
Район Банкя
Район Витоша
Район Връбница
Район Възраждане
Район Изгрев
Район Илинден
Район Искър
Район Искър
Район Красна поляна
Район Красно село
Район Кремиковци
Район Лозенец
Район Люлин
Район Младост
Район Надежда
Район Нови Искър
Район Оборище
Район Овча Купел
Район Панчарево
Район Подуяне
Район Сердика
Район Слатина
Район Средец
Район Студентски
Район Триадица
с. Горни Богров
Служител по сигурността на информацията
Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението
“Софийски имоти” ЕАД
“Софинвест” ЕООД
“Спортна София” ЕАД
“Столичен автотранспорт” ЕАД
“Столичен електротранспорт” ЕАД
СОАПИ - Столична общинска агенция за приватизации и инвестиции
“Топлофикация София” ЕАД
“Център за градска мобилност” ЕАД
“Чистота Искър” ЕАД

● Браншови организации:
Архитектурна колегия „Ж“ към РК София-град на КАБ
Българска асоциация на малките и средни предприятия (БАМСП)
Българска соларна асоциация (БСА)
Българска фотоволтаична асоциация (БФА)
Български съюз по балнеология и СПА туризъм
Камара на архитектите в България/Регионална колегия София област (КАБ)
Камара на архитектите в България/Регионална колегия София-град (КАБ)
Камара на геодезистите в България (КГБ)
Камара на строителите в България (КСБ)
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/Регионална колегия София
област (КИИП)
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/Регионална колегия София-град
(КИИП)
Камара на инженерите по геодезия (КИГ)
Камара на строителите в България/Областно представителство - София (КСБ)
Национална асоциация на строителните предприемачи (КАСП)
Национално сдружение на общините в България (НСОРБ)
Съюз на архитектите в България (САБ)
Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА)
Съюз на урбанистите в България (СУБ)
● Бизнес:
“А1 България” ЕАД
Българо-австрийска консултантска компания АД (BACC JSC)
Виваком - БТК АД
“Виридис” Ландшафтни архитекти
Галерия “Структура”
“ГеоМарин” ООД
“Евротекс” ЕООД (текстил)
“Екологика България” ЕООД
“Екопак България” АД
“Овергаз” ЕАД
“Овергаз Мрежи” ЕАД
“Регул БГ” ООД
“РЕКУЕСТА” ЕООД
РоСПА България
Студио Комплект
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"Софийска вода" АД
“ЧЕЗ Разпределение България” АД
Blagichka
Bulgarian properties
CESC
CSR Bulgaria
Greg Sharpe
Hobo
Hydrolia
Innovation Starter
place.make
Plan A
Postscriptum
● НПО:
140 идеи
АДРА
Арт фондация ДОМА
Асоциация за развитие на българския спорт
Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС)
Асоциация Родители
АТД Четвърти свят - Заедно за достоен живот
Българска платформа за международно развитие
Българска хранителна банка
Българска фондация Биоразнообразие
Българската стартъп асоциация
Български център за нестопанско право
Генератор
ГИ Безопасни детски площадки
Горичка
Градски детектив - Сдружение “Плюс”
Градско градинарство - Градина за Дружба
Група град
Джуниър Ачийвмънт България
Документален театър Vox populi
Европейска климатична фондация
Европейски институт за ефективност на сградите

лист 938 от 1286

За Земята
Заедно в час
Заслушай се
Инициатива за равни възможности
Институт за кръгова икономика
Институтът за социална интеграция (ИСИ)
Каритас
Каузи
Конкордия
Лаборатория за градско развитие
Мисия Добротворител
МОГА- Младежка организация на глухонемите в България
Мулти култи колектив
Национална мрежа за децата
Национална пациентска организация
Неформално
НПО линкс
Нулев Отпадък България
Отворено Общество
Реките на града
С.Е.Г.А. Старт за ефективни граждански алтернативи
Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
Сдружение “Велоеволюция”
Сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”
Сдружение за градски читални
Сдружение за градско развитие
Сдружение “СЕА Софена”
Сдружение “Трансформатори”
София Лаб
Спортен клуб "Бегач"
Спортс мениджмънт-България
Съвет на жените бежанки
Топлоцентралата
Тръст за социална алтернатива
Фабрика за идеи
Фонд за устойчиво градско развитие
Фондация "Америка за България"
Фондация "Екообщност"
Фондация "Колективът"
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Фондация "Отвъд спорта"
Фондация "Светът на Мария"
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Фондация за реформа в местното самоуправление
Фондация за социална промяна и включване
Фондация “Хабитат - подслон за човечеството”
Фондация “Синергиа”
Форум гражданско участие
Хесед - здраве и социално развитие
Хлебна къща
Храна, а не война
Хранкооп
Център за енергийна ефективност ЕНЕФЕКТ
Център за неформално образование и културна дейност Алос
Център за образователни инициативи
Airbg
Big Banda
Junior Achievement
Meeting Points
Mini Art Foundation
Musiz Foundation
Open Space Collective
SOHO
SOS детски селища
Sportsmanagement
UNICEF
Urban creatures
Urbanistas
Water and Life Bulgaria
Webit Festival
WhAT Association
WWF
● Академични/научни:
Българска академия на науките
Институт за изследване на обществата и знанието на БАН
Институт за изследвания в Образованието, на БАН

лист 939 от 1286

Институт за икономически изследвания на БАН
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН
Институт по космически изследвания на БАН
Институт по почвознание "Никола Пушкаров"
Институт по публична администрация
Институт по философия и социология на БАН
Институт по хидрогеология - БАН
Лесотехнически университет
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Национална Спортна Академия "Васил Левски"
Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
Нов български университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет
Софийски университет "Св. Климент Охридски", катедра "Екология и опазване на околната
среда"
Софийски университет "Св. Климент Охридски", катедра "Ландшафтна екология и
опазване на природната среда"
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата/ Фондация
"Моят музей"
УАСГ - Урбанизъм
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
УНСС - Катедра “Социология”
Химикотехнологичен и металургичен университет-София
● Експерти:
Александър Витанов
Антон Андонов
Боян Борисов
Валентин Симеонов
Галина Димова
Галина Симеонова
Галина Янчева
Добромир Симидчиев
Зорница Спасова
Емил Михайлов
Екатерина Серафимова
Жанета Колева
Ирина Матеева
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Михаил Бъчваров
Михаил Петков
Момчил Панайотов
Преслава Биковска
Соня Милева-Божанова
и др.
● Читалища и музеи:
Възраждане 1928
Културен дом Искър
Музейко
ОКИ Надежда
Регионален исторически музей София
Съюз на народните читалища
Френски културен институт
● Граждански инициативи и инициативни комитети:
Фондация "За Оборище"
Инициативен комитет Манастирски ливади - Запад
Инициативен комитет Манастирски ливади - Изток
Инициативен комитет Овча Купел
Инициативен комитет Лозенец
Инициативен комитет „За Суходол“
Обединени села на район Панчарево
Инициативен комитет „Модерно предградие"
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IV.1.1. Избор на цели
На база изведената Стратегическа рамка, описана в раздел II - Извеждане на цели от
Визия за София и други стратегии, създаваме методологията за подбор на зони за
въздействие.

лист 943 от 1286

На база налични данни и експертна оценка се подбират необходимите индикатори, които
могат да послужат за оценка на текущото състояние на средата по всяка СЦ.
Един индикатор може да бъде приложен за няколко различни СЦ, като някъде той може да е
основен, а на друго място да е по-скоро спомагателен, съответно с по-ниска тежест.
Оценката на съществуващото състояние на средата се извършва на ниво
градоустройствена единица (ГЕ). Състоянието на всяка една ГЕ е измерено спрямо
индикаторите, подбрани за всяка една СЦ, в случай че индикаторът е приложим за
съответния тип ГЕ (урбанизирана територия, природна, индустриална и др.).

Методологията за подбор на зони за въздействие стъпва върху най-малкия
стратегически елемент, който най-ясно извежда тематичните области на намеса в
средата. Това са Специфичните цели (квадратчето обозначено с “Цел” в схемата долу),
които са 14 на брой. В оценката влизат индикаторите и данните, използвани в анализите,
представени в част I - Анализи на различни аспекти на градското развитие.

Карта на градоустройствените единици (ГЕ - 564 бр)

IV.1.2. Избор на индикатори за всяка специфична цел (СЦ)

IV.1.3. Сравнителен анализ, групиране и задаване на тежести на
индикаторите
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Изчисляване на индикаторите по ГЕ
За всеки отделен индикатор са събрани и обработени данни в съответните мерни
единици (кв.м./човек,. %, бр. и пр.) за всяка ГЕ
(пример - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки за всяка една ГЕ).
Статистически метод на Стандартно отклонение
Стойностите на всеки индикатор се категоризират в 3 или 4 категории на база
Стандартно отклонение (понякога няма -1 Стандартно отклонение, защото е с
отрицателни стойности и за това първата категория е тази между 0 и средната
стойност, като по този начин общият брой групи са 3). Целта е да се идентифицират
„екстремностите“ за всеки един индикатор.

лист 944 от 1286

Тежести
Всеки индикатор (единичен и комбо) има определена тежест. Тази тежест изразява
взаимовръзката между отделните индикатори и по-точно кой от тях е по- или найважен за измерването на съответната специфична цел. Това важи и за съставните
единични индикатори на отделните комбо индикатори, където те също имат т.н
вътрешни тежести, изразяващи тяхната значимост спрямо измерването на комбо
индикатора.

Примерна таблица на избрани индикатори със съответните тежести за СЦ 11
Примерна схема изобразяваща стандартното отклонение и средната стойност
Видове индикатори
Състоянието на средата и съответно прогресът към всяка една цел се измерва от
множество индикатори, като те могат да бъдат:
● Единичен индикатор – отделен индикатор, за който е преценено, че е достатъчно
важен, за да бъде изведен като самостоятелен.
● Комбо индикатор – съвкупност от единични индикатори (т.н. съставни
индикатори), които имат различни вътрешни тежести един спрямо друг.
Заедно, те формират една оценка и съответно карта с ГЕ, които се явяват резултат за
съответния комбо индикатор.

IV.1.4. Точкуване и калкулации
Точкуването и калкулациите се извършват общо на 4 нива (4 пъти се прилага подхода за
стандартно отклонение с цел категоризация, филтриране и определяне на найекстремните места (ГЕ)).
1 ниво - анализ на съставните индикатори за всеки комбо индикатор:
● Прилагане на стандартно отклонение за всеки индикатор
● Категоризация в 3 или 4 групи
o под -1 Стандартно отклонение (тази група може да отсъства, когато -1
Стандартно отклонение е с отрицателни стойности и тогава първата
категория е тази между 0 и Средна стойност)
o между -1 Стандартно отклонение и Средна стойност
o между Средна стойност и +1 Стандартно отклонение
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o над +1 Стандартно отклонение

лист 945 от 1286

● Тежести
След като вече всяка ГЕ получи точки по дадения индикатор на база стандартното
отклонение, точките се умножават по съответната вътрешна тежест (виж
таблицата по-нагоре) зададена за всеки един съставен индикатор, на база
експертна оценка.
● Пример:
Ако за ГЕ Х индикатор ИН1 получи 3т. от предварителната категоризация спрямо
статистическия подход за Стандартно отклонение, то те се умножават по
съответната вътрешна тежест за ИН1 (например х2), и съответно общите точки
за тази ГЕ по този съставен индикатор ИН1 стават: 3т х 2(вътрешна тежест) = 6
т.
2 ниво - комбиниране на всички съставни индикатори, попадащи в един комбо индикатор:
● Наслагване
Резултатите от всички съставни индикатори се наслагват, като получените
крайни точки (след прилагането на вътрешната тежест) за всяка една ГЕ, по всеки
един съставен индикатор се сумират.
● Пример:
ГЕ1 получава общо точки по ИН1 – 15 т.
ГЕ1 получава общо точки по ИН2 – 6 т.
ГЕ1 получава общо точки по ИН3 – 12 т.
ГЕ1 получава общо точки по ИН4 – 3 т.
ГЕ1 получава общо точки по ИН5 – 15 т.
Така сумарните точки за ГЕ1 стават: 15+6+12+3+15 = 51 т.
● Стандартно отклонение

Пример за прилагане на стандартно отклонение - концентрация на население 0-14 г.
● Точкуване
В зависимост от целта на индикатора (дали се търси проблем или потенциал) се
задават съответно точки по дадените категории – от 1-4 т. или от 4-1 т. Така
всяка една ГЕ получава съответно 1,2, 3 или 4 точки (когато има -1 Стандартно
отклонение) по всеки един съставен индикатор.
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След като всяка една ГЕ получи краен общ сбор точки по всички съставни
индикатори, се прилага отново стандартното отклонение, за да се филтрират
всички, които са с най-нисък или най-висок брой точки. В този случай, обаче
точкуване не се извършва на база категоризацията, а просто се филтрират ГЕ,
които са съответно в най-екстремната категория и останалите отпадат (не
продължават на следващия етап). Полученият набор от ГЕ се явява резултатната
карта за съответния комбо индикатор. В следващия етап на оценка се използва
само списъка от избрани ГЕ, но не и точките, които те са получили.

Пример за резултатна карта по комбо индикатор “образователна инфраструктура”
(червените ГЕ са всички, които имат над 7т. от общо 9т.)

Пример за филтриране на крайните ГЕ по комбо индикатор “образователна
инфраструктура” на база сумарните точки от отделните съставни индикатори и
категоризация по стандартно отклонение (в червения сектор са всички ГЕ, които
попадат в полето над +1 Стандартно отклонение, получавайки над 7т. от общо 9т.)

Същият подход се прилага и за единичните индикатори, които са изведени на едно ниво с
комбо индикаторите. (от таблица по-нагоре това са например индикаторите
“Мултифункционалност” и всички останали под него)
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3 ниво – за всеки комбо индикатор и единичен индикатор има също зададена отделна
тежест, т.н. обща тежест (на база експертна оценка), която изразява взаимовръзката
между различните комбо и единични индикатори.
Наборът от ГЕ, които са достигнали до това ниво по съответните комбо и единични
индикатори получават съответния брой точки, отговарящ на общата тежест за
индикатора.
● Пример:
Aко по Комбо ИН1 са филтрирани 200 ГЕ, които са резултат от изчисленията със
съставните индикатори, те получават съответно брой точки отговарящ на
тежестта – например 5т. Всички останали ГЕ (в случая 564-200 = 364 бр.)
получават 0т. по този комбо индикатор.

лист 947 от 1286

4 ниво – комбиниране на резултатите от всички индикатори:
Наслагват се картите от всички индикатори и за всяка една ГЕ се сумират точките от
всеки един индикатор
● Пример (карта):
Ако приемем, че за СЦ Х имаме общо два индикатора - ИН1 - комбо (в червен щрих) и
индикатор ИН2 - единичен (в син щрих).. Техните тежести са съответно ИН1=3 и
ИН2=1. Когато се насложат резултатните карти, там където има припокриване
(синьо и червено) съответните тежести се сумират: 1+3= 4т. Принципът е
идентичен независимо дали има 2 или 22 индикатори например.

Пример за наслагване на 2 резултатни карти от два различни индикатора (в червен щрих
е ИН1, а в син щрих ИН2) и сумиране на тежестите.
Пример от приближение на резултатната карта по комбо индикатор “образователна
инфраструктура” (червените ГЕ получават 5т., което е тежестта за този комбо
индикатор)

Сборът от всички тежести формира точките за всяка една ГЕ. Към тях се прилага
отново Стандартното отклонение, като при това 4 ниво резултатите се групират в 3
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основни категории (т.е. не се филтрират само най-екстремните стойности),
определяйки по-този начин степента от необходима намеса:
● 1 категория – от 0 до Средна стойност – умерена нужда от намеса
● 2 категория – от Средна стойност до +1 Стандартно отклонение – средна нужда
от намеса
● 3 категория – над +1 Стандартно отклонение – висока нужда от намеса
При получените резултати има две изключения, където групите не са 3, а само 1, и 2:
● СЦ 8 има ГЕ само в две категории (средна и висока)
● СЦ 12 има ГЕ само в една категория (висока)

лист 948 от 1286

Това се получава заради разпределянето на точките, които всяка ГЕ получава за
конкретната цел и нехомогенното им разпределение, т.е. половината или повечето ГЕ са
получили нула точки, а останалата част са получили почти максимален брой точки.
Поради тази причина за конкретните СЦ няма ГЕ, които да попадат в средните
категории.
Полученият набор от ГЕ (групирани в отделни категории) се явява резултатната крайна
карта със зоните за въздействие за съответната специфична цел.

Резултатни карти по различни СЦ, изобразяващи ГЕ в трите основни категории (жълтоумерена, оранжево-средна, или червено-висока нужда от намеса)
IV.1.5. Карти за зони за въздействие към всяка цел и формиране на една обща
карта на зони с приоритет
На база горепосоченият подход, за почти всяка една специфична цел се произвеждат
отделни карти, които представляват зоните за въздействие, в съответния диапазон
умерена-средна-висока нужда от намеса, спрямо съответната специфична цел.

Хистограма на СЦ12, където има само две категории поради естеството на крайните
резултати.
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Филтрират се ГЕ, които са в най-екстремната категория и останалите отпадат.
Полученият набор от ГЕ се явява резултатната крайна карта на зоните с приоритетна
намеса.

Резултатни карти по различни СЦ, изобразяващи ГЕ само в категория „висока нужда от
намеса“.
Последната стъпка се изразява в наслагването на всички крайни карти от всяка
специфична цел, за да се филтрират зоните с приоритетна намеса. За целта, се
използват само ГЕ от резултатните карти за отделните СЦ, които попадат в
категория „висока нужда от намеса“.
Взаимовръзката между отделните СЦ е такава, че те са напълно равностойни, и нямат
отделни тежести. Именно затова при тази стъпка наборът от ГЕ (т.н. зони за
въздействие) от всяка СЦ, попадащи в категория „висока нужда от намеса“, получават по
1 т. Следва наслагването на всички карти, като принципът е същият както при
наслагването на картите от отделните индикатори. Когато за една ГЕ има
припокривания от различни СЦ, точките се сумират.
● Пример:
ГЕ1 попада в зоните за въздействие на 3 СЦ и следователно ГЕ1 получава общ сбор
от точки: 1+1+1 = 3т.
ГЕ2 попада в зоните за въздействие на 2 СЦ и следователно ГЕ2 получава общ сбор
от точки: 1+1 = 2т.
След като всяка една ГЕ получи сумарен краен сбор точки по всички СЦ се прилага отново
стандартното отклонение, за да се филтрират всички, които са с най-висок брой точки.
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IV.2.1. Специфична цел № 1 - По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с
интегриран природен капитал
IV.2.1.1. Списък на селектираните индикатори
Номер
на Име на индикатора
индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Защитни зелени обекти

комбо

4

ИН 2

Степен на реализация на зелени комбо
клинове

5

ИН 3

Достъп на населението до спорт и комбо
игра

3

ИН 4

Обслуженост на населението от комбо
обекти на зелената система за
широко обществено ползване

5

ИН 5

Състояние на въздух

комбо

5

ИН 6

Състояние на почви

комбо

4

ИН 7

Състояние на води

комбо

5

ИН 8

Шумово замърсяване

комбо

2

ИН 9

Рискове от природни бедствия

комбо

5

ИН 10

Възможности за интегриране на комбо
природния капитал

3

IV.2.1.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Защитни зелени обекти
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора
Терените, които попадат в устройствена зона Тзв, осъществяват връзката между
елементите на зелената система, осигуряват озеленяване по главната улична
мрежа с дървесна растителност, имат роля в укрепването на речните корита и
бреговете на естествените водоеми. Това са защитни терени с линеарен характер,
предпазващи от неблагоприятни климатични въздействия, топлинни вълни,
свлачища и други природни бедствия, като имат и укрепващи и мелиоративни
функции. Наличието на дървесна растителност в тези територии е от
съществена важност за целесъобразното функциониране на защитните зелени
обекти. С жизнените си функции дърветата подпомагат значително довеждането
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на свеж, хладен въздух от склоновете на планините към урбанизираните територии
на Столична община.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял Тзв по градоустройствени единици, тежест 2
ин 2 - Дял Тзв с частна собственост, тежест 5
ин 3 - Съществуващо залесяване, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Дял Тзв по градоустройствени единици
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – този индикатор показва дял на устройствените зони
Тзв от общата площ на ГЕ
o Обосновка/аргументация – индикаторът отразява териториалния ресурс на
всяка градоустройствена единица за площи, попадащи в устройствена зона Тзв.
За комбо индикатора, в който попада е със сравнително ниска тежест (2), тъй
като не всяка градоустройствена единица на територията на Столична община
разполага с такива площи.
ин 2 - Дял Тзв с частна собственост
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – индикаторът отразява дела на частните имоти от
общата площ на територии попадащи в ГЕ.
o Обосновка/аргументация – индикаторът има за цел да отрази проблемните
територии с висок дял от общата площ, заета от частни имоти попадащи в
устройствена зона Тзв. Вътрешната тежест на индикатора е най-висока за
този комбо индикатор (5), тъй като наличието на частни имоти би създавало
сериозни пречки в изграждането, облагородяването и поддържането на тези
територии, които иначе се предполага да бъдат публична собственост. Това са
територии с изключително значение за град София, а понякога и за цялата
територия на България.
ин 3 - Съществуващо залесяване, тежест 1
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – индикаторът показва дял от територията на ГЕ
заета от висока дървесна растителност
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o Обосновка/аргументация – индикаторът има за цел да отрази
градоустройствените единици с висок ресурс от дървесни масиви. Основната
причина да бъде включен в този комбо индикатор е пряката връзка между
териториите, попадащи в устройствена зона Тзв и наличието на висока
дървесна растителност. Наличието на дървесни масиви показва потенциал за
правилното функциониране на защитните зелени обекти, тяхното опазване и
развитие.
ИН 2 - Степен на реализация на зелените клинове
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
5
● Обосновка за индикатора
Индикаторът има за цел да отрази проблемите и потенциалите на териториите,
попадащи в „зелените клинове“ на град Столична община. Зелените клинове имат
важна роля в жизнената среда и цялостната екология на града, предоставяйки пряка
връзка с Витоша, и давайки на града възможност да черпи от екологичния,
микроклиматичния и биологичен фонд на планината. Те са изключително важни за
пълноценното функциониране на градските паркове, предоставяйки им свързаност
с позитивите на неурбанизираните, територии в периферните части на общината
(плавен преход от града към природата).
Тежестта на комбо индикатора е средна (5) спрямо останалите, като е взето под
внимание, че зелените клинове обхващат предимно южните територии на града, но
все пак те предоставят позитиви на цяла София.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви), тежест 4
ин2 - Дял на запечатаните почви, тежест 5
ин 3 -Имоти частна собственост попадащи в зелени клинове, тежест 8
ин4 - Дял на имотите с устройствени проблеми, през които минава река, тежест 9
ин5 - Комбо индикатор :Застрояване, тежест 4
ин6 - Процент подземно застрояване, тежест 5
ин 7- Среден процент предвидено минимално озеленяване по ОУП, тежест 10
ин 8- Площ от територията нереализирани паркове и градини,, тежест 8
● Обяснение
ин 1 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви)
o Мерна единица - %
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o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – този индикатор измерва процента от територията
на ГЕ заета от масиви с едроразмерна дървесна растителност
o Обосновка/аргументация индикаторът
има
за
цел
да
отрази
градоустройствените единици с висок ресурс от дървесни масиви. Наличието на
дървесни масиви показва потенциал за правилното функциониране на зелените
клинове като високата дървесна растителност има най-силно микроклиматично
въздействие върху градската среда. Този индикатор е със средна тежест (4), тъй
като наличието на дървесни масиви е с по-ниска важност от териториалната
обезпеченост и вида на собствеността на земите попадащи в зелените клинове.
ин 2 - Дял на запечатани почви
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – представлява степен на запечатване на почвата в
резултат на антропогенна дейност чрез заместване на оригиналната
естествена земна покривка или водна повърхност с изкуствена, често
непроницаема за водата. Тези изкуствени повърхности обикновено се поддържат
за дълги периоди от време. Например 1% запечата почва е нива, трева, гора, 50%
е покрита с чакъл, 100 % с асфалт, сграда или бетон.
o Обосновка/аргументация - Степента на запечатването на земната повърхност
влияе върху характеристиките на оттока на повърхностните води, което от
своя страна влияе на вероятността от наводнения и свързания с тях риск.
Степента на запечатване на земната повърхност е пряк индикатор за
урбанизацията на територията и може лесно да се проследява нейното
развитие. Също така има пряка връзка с биоразнообразието, картирането и
оценката на екосистемните услуги. За всяка урбанизирана територия е важно да
се гарантира известен % незапечата земна повърност, чрез запазване или
изграждане за зелени или водни площи.
ин 3 - Имоти частна собственост попадащи в зелени клинове
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – Индикаторът показва дял от общата площ на
зелените клинове заета от частни имоти.
o Обосновка/аргументация - Обосновка/аргументация - Този индикатор има за цел
да обърне внимание на териториите, които са част от зелените клинове с найголям дял частна собственост. Поради сравнително ниската степен на
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изграденост на зелените клинове това са територии, които са с най-голям
степен на застрашеност и с най-малък шанс за реализация в близкото бъдеще и
с най-малък шанс да се превърнат в пълноценна част от зелената система и
зелените клинове. Този индикатор е със сравнително висока вътрешна
тежест(8), защото частната собственост на територии попадащи в обхвата
на зелените клинове е предпоставка за трудната им реализация като обекти на
зелената система, непълноценната им поддръжка в следствие на което би се
компроментирало и качеството и цялостната функция на зелените клинове.
ин 4- Дял на имотите с устройствени проблеми през които минава река
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 9
o Разяснение/определениеТози индикатор измерва дела на имотите с
устройствени проблеми, през които минава дадена река, спрямо броя на всички
имоти, през които минава същата река.
o Обосновка/аргументация - реките са национално богатство, защитени от
конституцията на Р. България. Те подлежат на редица устройствени и
нормативни изисквания. Най-малкото, за всеки речен участък трябва да има
самостоятелен поземлен имот в кадастралната карта, публична държавна
собственост, начин на трайно ползване “за река”. Съответно в устройствените
планове да попадат в територия с подходящ устройствен режим - паркове,
градски канали, зелени клинове и др. След направен анализ на част от речната
система на СО (тази, която минава през града) е установен голям процент на
речни участъци, които минават през частни имоти, нямат собствен ПИ и са със
сгрешени кадастрални характеристики. Този факт силно затруднява
инвестиционните дейности на СО и инвеститори, дейностите по устройство
на територията, превенцията от наводнения, поддържането на богато
биоразнообразие и осигуряване на добри екосистемни услуги. Необходими са
поредица от процедури за решаване на описаните проблеми, предимно
кадастрални, включително и съдебно производство. Разрешаване на
устройствените проблеми със земите необходими за интегриране на природния
капитал е необходима предпоставка за развитие на предоставянето на ЕСУ,
предвид на горното е зададена тежест 9.
ин 5- Комбо индикатор: Застрояване
o Мерна единица - : [коефициент],[км/км2], [бр/км2]
o Вътрешна тежест - 4
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o Разяснение/определение - индикатора е оформен в комбинация от анализи за
“Интензивност на застрояване”, “Гъстота на уличната мрежа” и “Гъстотата на
населението по РЗП”.
o Обосновка/аргументация - интензивността на застрояване показва
концентрацията на РЗП-то на сградите, а гъстотата на населението - къде
живеят повече хора спрямо единица площ. Гъстотата на уличната мрежа показва
до колко една територия е обслужена от транспортна инфраструктура.
Взаимовръзката между концентрацията на сгради и изградената
инфраструктура, която обслужва тези сгради и пространства, е показателна за
натоварването на средата. ГЕ с висока гъстота на населението и висока
интензивност на застрояване, но същевременно ниска гъстота на уличната
мрежа имат сериозни трудности в обслужването на територията. На такива ГЕ
са присъщи проблеми като липса на достатъчна и качествена пешеходна
инфраструктура, която да е свързана в мрежа, липса на паркоместа и паркиране в
зелени площи, затруднен достъп до обекти на обслужването. Индикатора има
влияние за натоварването на средата, но това натоварване може да се управлява
и да не бъде определящо за нейното качество.
ин 6- Процент подземно застрояване
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение - този индикатор измерва площта заета от подземно
застрояване от общата площ в една градоустройствена единица.
o Обосновка/аргументация - Този индикатор има за цел да обърне внимание на тези
територии, които са с най-голям процент налично подземно застрояване.
Площите с налично подземно застрояване в общия случай са такива, които
поради малкия почвен слой, спецификата на съоръженията и други фактори,
които не позволяват засаждането на едроразмерна дървесна растителност в
рамките на техния обхват. Липсата на едроразмерна растителност създава
условия, маломерния по дълбочина почвен слой и компроментирането на
почвената пропускливост са предпоставки за трудното усвояване и
облагородяване на иначе свободни надземни терени.
ин 7- Среден процент предвидено минимално озеленяване по ОУП
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение - този индикатор измерва средния процент предвидено
минимално озеленяване по устройствените зони зададени от ОУП
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o Обосновка/аргументация - този индикатор има за цел да покаже териториите с
най-лоша предоставена териториална обезпеченост от за озеленяване
определени от показателите на устройствените зони на действащия ОУП. Това
са площи, които имат най-нисък процент предвидено озеленяване.
ин 8- Площ от територията нереализирани паркове и градини
o Мерна единица - кв.м.
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение - този индикатор измерва площта на териториите
предвидени за обекти на зелената система, които все още не са реализирани.
o Обосновка/аргументация - индикаторът има за цел да покаже териториите,
които са предвидени за обекти на зелената система, но остават все още
нереализирани. Това са площи, които са не само териториално и законово
предвидени за обекти на зелената система, но често и с историческа и
функционална обоснованост за реализацията им като такива. Подобни площи,
попадащи в обхвата на зелените клинове имат още по-голямо значение за град
София. Индикатора е с висока вътрешна тежест (8) поради силната нужда от
реализация на обекти от зелената система в подобни територии, вече отредени
за тези цели.
ИН 3 - Достъп на населението до спорт и игра (влиза и в СЦ11)
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът представлява оценка на достъпа до места за игра и спорт и има за цел
да покаже ГЕ, които обслужеността от такива обекти е най-малка.. Той е важен
елемент от мобилността на населението и жизнената среда в един град. Тежестта
на индикатора се определя от необходимостта да приоритизираме достъпа на
населението до места за спорт и игра в публични пространства, но е определен с
тежест 4, тъй като за да осигурим изпълнението на целта първо е важно да
постигнем индикатори като достъп на населението до зелени обекти, в които да се
реализират още обекти за игра и спорт, както и да се подсигури екологичното
състояние на средата, за да стане тя жизнена.
В комбо индикатора има общо три индикатора. Два от тях са с една и съща тежест.
Това е така защото не целим да приоритизираме, а да покажем, че достъпа до игра и
достъпа до спорт трябва да бъдат еднакво важни. По този начин поставяме
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здравето и мобилността на потенциалните ползватели, съответно - децата и
подрастващите и възрастните като еднакво важни за развитие.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки, тежест 3
ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки, тежест 3
ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с обществен
достъп, тежест 2
● Обяснение
ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до детски
площадки, с публичен достъп, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е предварително
изчислен на база на средна скорост за придвижване и пешеходната мрежа в града..
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една ГЕ
младото население (децата) има достъп на пешеходно разстояние до детска
площадка - място за игра. Това е важно, тъй като за малки деца се оценява високо
наличието на бърз и удобен достъп до места за игра, чрез ходене пеша не повече
от 9 минути.. Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем поголяма важност на градоустройствени единици, в които до момента има много
малко хора или изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на
детски площадки. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
обслуженост от детски площадки, но има население, което се нуждае от такива
обекти. Така се идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може
всички жители на общината да имат достъп до свободни места за игра.
ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до публични
спортни площадки, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е предварително
изчислен на база на средна скорост за придвижване и пешеходната мрежа в града.
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o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една
градоустройствена единица хората имат достъп до публични обекти за спорт спортни площадки. Това важи както за подрастващото, така и за възрастното
население.
o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на спортни
площадки. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
обслуженост, но има население, което се нуждае от такива обекти. Така се
идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може всички жители на
общината да имат достъп до безплатни съоръжения за спорт.
ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с обществен
достъп
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до дворовете
на общински училища, които са със свободен достъп, в рамките на 600м (или 9
минути) ходене пеша. Свободен достъп означава дворът на училището и
изградената база на открито за спорт да бъде свободна за ползване от външни
лица, извън работно време на училището.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект на интерес е
предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и
пешеходната мрежа в града.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една ГЕ
населението има достъп на пешеходно разстояние до дворовете на общински
училища, които са със свободен достъп. Това е важно, тъй като изградената
материална база на училищата може и трябва да има възможност да се използва
от повече от една група ползватели.
o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на дворовете на
училищата. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
достъп до дворове на училища, но има население, което се нуждае от такива
обекти, като форма на спортни площадки.
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o Чрез този индикатор и достъпа до спортни площадки се идентифицират ГЕ, в
които има нужда от намеса за да може всички жители на общината да имат
достъп до свободни места за спорт.
ИН 4 - Обслуженост на населението от обекти на зелената система с широко
обществено ползване
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
5
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът има за цел да покаже онези територии, имащи най-голям недостиг по
отношение обслужеността на населението от обекти на зелената система за
широко обществено ползване. Взети са предвид както реализираните паркове и
градини, така и потенциала на заложени в устройствените планове на общината, но
нереализирани обекти на зелената система.. Този комбо индикатор е с най-висока
тежест (5). Той индикира пропуски в баланса на територията и отразява зоните с
най-лош природен капитал. Обектите на зелената система са “гръбнака” на
чистата и здрава жизнена среда и без тях би било невъзможно да се интегрира и
развие качествено природния капитал и да се постигне богато биоразнообразие.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял от населението потенциално необслужено от (нереализирани) паркове и
градини, тежест 3
ин 2 - Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини., тежест 6
● Обяснение
ин 1 - Дял от населението потенциално необслужено от (нереализирани) паркове и
градини
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – индикаторът показва броя на хората, необслужени от
реализирани и нереализирани паркове и градини
o Обосновка/аргументация - индикаторът има за цел да покаже ГЕ, чието население
не само е необслужено от съществуващи паркове и градини, но и няма
перспектива да бъде обслужено от неизградени обекти на зелената система. За
целта е използван мрежови анализ на територията на Столична община, като за
обслужено население се счита това, което попада в пешеходния изохрон на
достъпност от 200-400-600 м.
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ин 2 -Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 6
o Разяснение/определение – индикаторът показва количеството жители
необслужени от съществуващите обекти на зелената система за широко
обществено ползване-паркове и градини
o Обосновка/аргументация - индикаторът има за цел да покаже текущото
състояние на зелената система и достъпа на гражданите до ежедневен активен
и пасивен отдих, липсата на благоприятното въздействие на градските паркове
и градини и всички екосистемни услуги, които те предоставят. За целта е
използван мрежови анализ на територията на Столична община, като за
обслужено население се счита това, което попада в пешеходния изохрон на
достъпност от 200-400-600 м. Този индикатор с най-висока вътрешна тежест
(6) тъй като отразява текущото състояние на зелената система и
възможностите за интегриране на природен капитал в градска среда., създаване
на по-чиста и здрава жизнена среда в кварталите и стимулиране на
биоразнообразието.
ИН 5 - Състояние на въздух
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
5
● Обосновка за комбо индикатора
Справянето с екологичните проблеми е дългосрочна цел, която намира централно
място в редица стратегически и други документи на международно, национално и
местно ниво. Подобряването на параметрите за състоянието на околната среда е
от ключово значение и за Програма за София. Постигането на по-чисти въздух, ще
подобри здравето и благосъстоянието на хората и ще намали разходите за
здравеопазване и загубените работни места.
Екосистемите осигуряват храна, прясна вода, чист въздух и подслон и тяхното
опазване и поддържане в добро състояние е от първостепенно значение. По този
начин ще се постигне и намаляване на природните бедствия, вредителите и
болестите и ще се спомогне за регулирането на климата. Подобряването на
природната среда ще окаже положителен принос и за спиране на загубата на
биологично разнообразие, но в същото време ще даде и нови възможности за бизнеса.
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Насърчаването на принципите на зелената и кръговата икономика, доброто
управление на отпадъците също ще допринесе за намаляване на замърсяването. Тези
аспекти са обхванати от индикатори и по други специфични цели.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1- Гъстота на населението, тежест 5
ин 2- ГЕ, в които има превишаване на нормата за азтони диоксиди, тежест 10
ин 3 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от всички
източници, тежест 10
ин 4 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива, тежест 7
● Обяснение
ин 1- Гъстота на населението
o Мерна единица -[жители/км2]
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение- Този индикатор има за цел да измери количеството хора
на кв.м.. обитаващи дадена територия
o Обосновка/аргументация - С този индикатор се цели да изпъкнат териториите
с най-висока гъстота на населението, тъй като се предполага, че това са зоните
с най-голямо денонощно натоварване и справянето с проблемите в качеството
на въздуха на тези места ще подобри живота на максимално много граждани.
ин 2- ГЕ, в които има превишаване на нормата за азотни диоксиди
o Мерна единица o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение
индикаторът
има
за
цел
да
покаже
градоустройствените единици с най-голямо превишение на количествата на
азтони диоксиди
o Обосновка/аргументация - основен източник на азотен диоксид са горивните
процеси от моторните превозни средства, някои части от промишлеността и
топлоелектрическите централи. В комбинация с интензивна слънчева светлина
и летливи органични съединения азотния диоксид може да взаимодейства със
средата химически и да доведе до образуването на вторични замърсители.
Комплексността на проблема със замърсяването с азотен диоксид и рисковете
за човешкото здраве, до които води налагат този индикатор да е с най-висока
тежест (10), тъй като е и един от основните показатели за чистотата на
атмосферния въздух.
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ин 3 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от
всички източници
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение – този индикатор представя една от нормите на вредни
вещества в атмосферния въздух, залегнала в Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух определя нормите за SO2, NO2,
ФПЧ, Pb, СО, О3 и бензен. Първичните фини прахови частици произхождат от
природни източници или антропогенни източници. Допустимият брой
превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 е 35 броя за една година.
o Обосновка/аргументация – замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10
продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух на
национално ниво, като СО не прави изключение. Основен източник на
регистрираните наднормени замърсявания са битовите и транспортните
дейности на територията на общината, както и замърсените и лошо
поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на
атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните
климатични условия на територията на СО. Индикаторът има най-високата
вътрешна тежест, тъй като замърсяването на въздуха е едно от найсериозните предизвикателства за СО.
ин 4 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива
o Мерна единица - бр.
o Вътрешна тежест - 7
o Разяснение/определение – броят домакинства, които се отопляват на твърди
горива е важен индикатор за идентифициране на източниците на замърсяване на
въздуха. Данните за този индикатор са получени чрез социологическо проучва по
проект на СО сравнени и допълнени с данни от националното преброяване през
2011 г.
o Обосновка/аргументация – локализирането на източниците на замърсяване в
резултат на изгаряна не твърди горива за битово отопление ще позволи поефективно планиране на мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от
битовото отопление, което е основният източник на замърсяване на въздуха с
ФПЧ10. Поради високият приоритет на замърсяването на въздуха, този
индикатор също получава най-висока тежест.
ИН 6 - Състояние на почви
● Тип

лист 957 от 1286

комбо индикатор
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора
Почвите са невръзващаем и несъизмерим с човешкия живот ресурс. Веднъж нарушен,
техния крехък баланс става изключително труден за възстановяване. Поради тази
причина, за пълната оценка на екологичното състояние и капацитет на Столична
община, индикатора състояние на почвите заема важно място с висока тежест (4).
Двата съставни индикатора -”Дял потенциално замърсени почви” и “Дял замърсени
почви” целят да отразят най-уязвимите и пострадали от човешкото въздействие
територии в границата на столицата. Това са територии, към които всяка намеса
и инвестиция трябва да бъде специфично премерена и съобразена с характера на
замърсяването.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял потенциално замърсени почви, тежест 2
ин 2 - Дял замърсени почви, тежест 5
● Обяснение
ин 1 - Дял потенциално замърсени почви
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – това са територии, за които по анализ на
индикативни данни и експертна оценка е определено, че има обосновано
предположение, че може да са замърсени с различни вредни вещества. Като това
включва територии на бивши индустриални зони с потенциално замърсяващи
индустрии при не добро спазване на добрите екологични практики, наложени през
последните години и/или територии, които са в близост до установено
замърсени и нерекултивирани територии, за които на базата на оценки на сходни
случаи има обосновано предположение, че може да са замърсени от аерозолен или
воден пренос на замърсители.
o Обосновка/аргументация – замърсяването на почви от минали индустриални и
конкретно минно добивни и преработвателни дейности е изключително важно да
се локализира и да се вземат адекватни мерки както при източника на
замърсяване, така и при нарушените терени, за да се предотврати
допълнително разпространение на замърсители и увеличаване на деградирали
тересни. Замърсяването на почвите с тежки метали и радионуклиди освен
екологичен проблем е свързан и със сериозни здравни проблеми (което е
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установено и доказано в научната литература) и за това установяването му в
потенциално замърсените територии и прилагането на метода на
предпазливостта за екологични аспекти е с най-висока степен. Индикаторът
има по-ниска тежест (2) поради наличието на индикатор “Дял замърсени почви”,
които борави с по-пълноценни данни.
ин 2 - Дял замърсени почви
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – % от територия на землище с установени чрез
пробонабиране и анализи замърсени почви с наднормено замърсяване.
o Обосновка/аргументация – при този индикатор в допълнение имаме установени
през годините наднормени замърсявания на определени територии и липса на
доказателства за предприети мерки и действия по отстраняване и ограничаване
на екологичните щети. Този индикатор бива откроен с най-висока вътрешна
тежест поради пълнотата на данните, с които е изготвен.
ИН 7 - Състояние на води
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
5
● Обосновка за комбо индикатора
Правилната оценка, мониторинг и управление на водния ресурс на Столична община
са от ключово значение за пълноценното усвояване на тази изключително ценна
природна даденост. Състоянието на водите е от ключово значение както за
здравето на всяка една биоценоточна съвкупност, така и за здравето на широката
общественост помещаващи се на територията на столицата. Екологичния статус
на водите трябва да бъде следен във възможно най-дребен детайл, а
устройствените проблеми свързани с коритата на реките да се елиминират, тъй
като това е една предпоставка за ограничаването и компроментирането на ресурс,
който следва да бъде достъпен за широката общественост и предоставя .
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Степен на изграденост на канализационната мрежа, тежест 10
ин 2 - Дял на имотите с устройствени проблеми през които минава река, тежест 8
ин 3 - ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките, тежест 4

лист 958 от 1286

ин 4 - ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на повърхностните води,
тежест 4
● Обяснение
ин 1 - Степен на изграденост на канализационната мрежа
o Мерна единица - % от дължината на уличната мрежа
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение – този индикатор отразява процентното отношение
на дължината на канализационната мрежа към общата дължина на уличната мрежа
o Обосновка/аргументация – СО с агломерациите, включени в границите ѝ все още
изостава значително от стандартите, определени от директивата за
пречистване на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО). Степента на
изграденост на канализационната мрежа има директна връзка с екологичното
състояние на територията. Липсата на канализация е основна причина за
нарушаване на екологичното равновесие, а също така крие риск за здравето на
населението, поради което на този индикатор е поставена най-висока тежест
(10)
ин 2 - Дял на имотите с устройствени проблеми, през които минава река
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – Този индикатор измерва дела на имотите с
устройствени проблеми, през които минава дадена река, спрямо броя на всички
имоти, през които минава същата река.
o Обосновка/аргументация – реките са национално богатство, защитени от
конституцията на Р. България. Те подлежат на редица устройствени и
нормативни изисквания. За всеки речен участък трябва да има самостоятелен
поземлен имот в кадастралната карта, публична държавна собственост, начин
на трайно ползване “за река”. В устройствените планове те трябва да попадат в
територия с подходящ устройствен режим - паркове, градски канали, зелени
клинове и др. След направен анализ на част от речната система на СО (тази,
която минава през града) е установен голям процент на речни участъци, които
минават през частни имоти, нямат собствен ПИ и са със сгрешени кадастрални
характеристики. Този факт силно затруднява инвестиционните дейности на СО
и инвеститори, дейностите по устройство на територията, превенцията от
наводнения, поддържането на богато биоразнообразие и осигуряване на добри
екосистемни услуги. Необходими са поредица от процедури за решаване на
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описаните проблеми,
производство.

предимно

кадастрални,

включително

и

съдебно

ин 3 - ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Този индикатор отчита ГЕ, за които не е направен
анализ, необходим за предишния индикатор 2.
o Обосновка/аргументация – Данните от този анализ показват за каква част от
ГЕ няма информация за устройствения режим на реките и съответно къде има
необходимо да се направи/довърши, за да обхване цялата хидрографска мрежа за
територията на СО с цел определяне на индикатор 2..
ин 4 - ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на повърхностните води
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – идентифицирани ГЕ, през които преминават
повърхностни водни обекти, за които липсва информация от националната
мониторингова мрежа на Басейнова дирекция за състояние на повърхностните
водни обекти, като поради липсата на изградена канализационна мрежа нагоре по
течението на водните обекти може да се направи обосновано предположение, че
има нерегламентирани зауствания на битово-фекални отпадни води в тях и
съответно има замърсявания. Обоснованото предположение се базира на данни
от непълно картиране на нерегламентирани зауствания от СВ, предоставени в
чернова на РПИП и тенденциите, които са установени там, както и от анализите
за и предложените мерки във връзка с наличност на замърсявания и връзката с
неизградена канализационна мрежа в ПУРБ 2016 г.
o Обосновка/аргументация – допълването и сгъстяване на мониторинговата
мрежа по реките в СО, ще даде достатъчно данни, които ще обосноват мерки за
преустановаване на нерегламентирани зауствания, по-добър мониторинг по
изпълнение на устройственото планиране и строителството. Подобряването
на качеството на водите, като цяло ще подобри използването на реките за
рекреационни дейности, ще даде ценна информация за подобряване на
биоразнообразието и повишаване на екосистемните услуги. Предвид важността
на наличието на данни за качеството с цел да се идентифицират проблемите с
липсата на канализация на индикатора е дадена тежест 4.

лист 959 от 1286

ИН 8 - Шумово замърсяване
● Тип
комбо индикатор
● Тежест - 2
● Обосновка за комбо индикатора
Шумовото замърсяване в градските територии е засилващ се проблем, особено в силно
урбанизирани и развиващи се градове като София. Значението на шумовите нива в
градовете е все по-дисктурана и изследвана тема, като някои от последните доклади на
ЕК го поставят наравно със атмосферното замърсяване като здравен риск за
населението, водещо до стрес и редица здравословни проблеми засягащи, както
физическото така и психическото здраве на жителите. Освен всичко високите нива на
дневен и нощен шум са заплаха и за наличието на богато биоразнообразие в градовете.
Подхода за справянето с този проблема следва да бъде холистичен, чрез преосмислянето
и оптимизирането на почти всички градски системи - озеленяване, транспорт, жилищна
политика и други.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Гъстота на населението, тежест 5
ин 2 - Нива на дневно/нощно шумово замърсяване, тежест 10
● Обяснение
ин 1 - Гъстота на населението
o Мерна единица - жители/кв.км
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение - този индикатор има за цел да измери и подчертае
зоните с висока гъстота на населението
o Обосновка/аргументация - зоните с голяма гъстота на населението следва да
бъдат както най-генериращите шумово замърсяване, така и най-засегнатите
от него, поради големия брой хора живеещи в тези територии от
урбанизираната среда. В комбинация с индикатор за шумово замърсяване, целим да
получим най-приоритетните зони за намеси спрямо броя живущи хора, което ще
даде възможност за подобряване на жизнената среда на максимален брой жители.
ин 2 - Нива на дневно/нощно шумово замърсяване
o Мерна единица - dB(А)
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с
продължителност 12 часа), а нощният период - времето от 23 до 7 ч. (с
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продължителност 8 часа). Индикаторът е отчетен в съответствие с
изискванията на Наредба 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните
ефекти от шума върху здравето на населението.
o Обосновка/аргументация – Нивото на шума в повече от ¾ от пунктовете на
територията на град София се задържа трайно над гранични стойности, което
е неблагоприятно. Не се регистрират съществени промени в измерените
еквивалентни нива на шума през последните две години. Относителният дял на
пунктовете в диапазона под 58 dB(А) е най-голям, като в него попадат преди
всичко жилищни територии, зони за обществен и индивидуален отдих и зони
извън урбанизираните територии. В пунктовете в близост до интензивен
трафик и релсов транспорт, нивото на шума трайно се запазва над гранични
стойности. Индикаторът има вътрешна тежест 4, тъй като шумовото
замърсяване се нарежда на второ място по негативно въздействие върху
човешкото здраве след замърсяването на въздуха.

ИН 9 - Рискове от природни бедствия
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
5
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът представлява анализ на СО, с цел да се установят територии, които
са в по-голям риск от настъпване на природно бедствие. Данните се привързват към
градоустройствени единици за да се характеризират едни части от града с поголям риск от други. Това е тясно свързано с потенциалните мерки за
предотвратяване на едно бедствие или намаляване на неговия ефект, тъй като
причините за природно бедствие често са вследствие на външно влияние, както
атмосферно, така и чрез потреблението на земята в близост до зоната на риск..
В този комбо индикатора има 10 индикатора. От тях първите 6 могат да бъдат
категоризирани като стихийни и с щети и потенциално засегнати животи в
момента на случване на бедствието, а останалите индикатори могат да бъдат
категоризирани като нестихийни и с действие, чийто ефект се мултиплицира във
времето. Към момента това е валидно за микроклимата на Столична община и не е
дългосрочна гарантирана характеристика на бедствията.

лист 960 от 1286

За да се намали риска от настъпване на природно бедствие или да се намали неговия
ефект е необходимо да се приложат широк набор от мерки по отношение на това как
живеем и потребяваме земята си. Именно поради това индикаторът е с тежест 5.
Неговото приоритизиране е важно при планирането на градската среда, опазването
на природната среда и биоразнообразието и превръщането им в по-здрава и
интегрирана жизнена среда.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1- Дял на запечатани почви, тежест 6
ин 2 - Наличие на свлачища и срутища, тежест 10
ин 3 - Дял на зоните с повишен сеизмичен риск, тежест 2
ин 4 - Риск от наводнения - висока степен, тежест 10
ин 5 - Риск от наводнения - средна степен, тежест 9
ин 6 - Риск от наводнения - ниска степен, тежест 8
ин 7 - Уязвимост от топлинни вълни - висока степен, тежест 8
ин 8- Уязвимост от топлинни вълни - средна степен, тежест 6
ин 9 - Уязвимост от топлинни вълни - ниска степен, тежест 4
ин 10 - Процент ослънчаване, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Дял на запечатани почви
o Мерна единица - % от ГЕ
o Вътрешна тежест - 6
o Разяснение/определение – индикаторът дава информация къде има запечатани
почви, поради които се намалява възможността за оттичане на вода от проливни
валежи и/или краткотрайни проливни валежи и има риск от предизвикване на
топлинни вълни. Използваме го, за да идентифицираме градоустройствените
единици с проблем, а именно - най-голямо запечатване на почвите в ГЕ, което би
затруднило осъществяване на мерки, свързани с намаляване на риска от проливни
дъждове, наводнения и уязвимост от топлинни вълни/градски топлинни острови
в градската среда.
o развитието на инфраструктурата и жил. среда влияе значително на
пропускливостта на почвите.
o Обосновка/аргументация – развитието на града с увеличаването на дела сгради
в градоустройствените единици, както и реализирането на инфраструктурата,
необходима за функционирането на градската среда влияе значително върху
пропускливостта на почвите и възможността за оттичане на води от
дъждовете. Индикаторът показва анализ на проблемните места в общината, по
отношение на гъстота на застрояване и реализиране на инфраструктура, за
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сметка на свободните площи (пр. зелената система). Това е важен аспект за да се
установят проблемните зони, така и да се предвидят мерки, които да
подпомогнат дейността по управление на водните количества в града.
Тежестта на индикатора е 6 тъй като третирането на зони със запечатване е
от голяма важност при дългосрочното управление на риска от т. нар. градски
наводнения.
ин 2 - Наличие на свлачища и срутища
o Мерна единица - да/не
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение – Индикаторът дава информация за това къде има
активни свлачища и срутища. Използваме го за да идентифицираме
градоустройствени единици с проблем, който може да компрометира
развитието на дадена урбанизирана територия, да наруши целостта на
хабитати и т.н.
o Обосновка/аргументация – Данните за свлачища в СО показват, че има
определени територии, в които има голяма активност. Индикаторът е с цел да
се установят проблемни територии с активни свлачища и срутища. Местата
със свлачища и срутища могат да застрашат развити урбанизирани територии
и да нарушат хабитати и специфични образувания в природната среда.
Тежестта на индикатора е 10 тъй като третирането на зони със свлачища и
срутища е от голяма важност при дългосрочното управление на територията.
ин 3 - Дял на зоните с повишен сеизмичен риск
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Индикаторът дава информация за това в коя част на
Столична община има голям процент сеизмичен риск.
o Обосновка/аргументация – Зоната на Столична община и България попада в
повишен сеизмичен риск, тъй като под нея има голям набор от разломи. Данните
за земетресения през изминали години и последствията от тези земетресения,
както и изследвания през годините определят територии, които са с по-голям
сеизмичен риск от останалите в Столична община. Резултатът от анализа дава
информация в кои градоустройствени единици този риск е по-голям и ни
предоставя възможност да управляваме територията им съобразно
намаляването на антропогенния ефект върху средата. Тежестта на индикатора
се определя от това, че мерките за намаляване на ефекта от настъпване на този
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риск трябва да се прилагат хоризонтално и дългосрочно, а не само в
идентифицираните градоустройствени единици с повишен риск.
ин 4 - Риск от наводнения - висока степен
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от ГЕ, който попада в
зоната на висок риск от наводнение. По класификацията на Басейнова дирекция
това е най-високия риск от заливане и териториите, които попадат в
моделираната заливна вълна трябва да се опазват с приоритет.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени какъв е риска за една
ГЕ на територията й да настъпи бедствието наводнение и на какво и кого може
да повлияе това. Наводнения с висока риск от настъпване са наводнения, при
които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20
години. С изключителен приоритет се третират населените територии, но
въпреки това този индикатор разглежда всички потенциално засегнати
територии от заливната вълна. Чрез данните от този анализ се установяват
териториите, които са в най-голям риск и могат да бъдат приоритизирани при
предприемане на мерки за предотвратяване или намаляване на последствията от
бедствието.
o Въпреки предварително определените зони на висок, среден и нисък риск от
настъпване на наводнения при обилни валежи и недобро поддържане на речните
корита и водосборните басейни често се проявява настъпването на риска и в
трите рискови зони.
ин 5 - Риск от наводнения - средна степен
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от ГЕ, който попада в
зоната на среден риск от наводнение. По класификацията на Басейнова дирекция
това е средния риск от заливане и териториите, които попадат в моделираната
заливна вълна трябва да се третират по сходен начин както се третират и
териториите, които попадат в зоната с висок риск, за да се намали риска от
настъпване на бедствието наводнение.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени какъв е риска за една
ГЕ на територията й да настъпи бедствието наводнение и на какво и кого може
да повлияе това. Наводнения със среден риск от настъпване са наводнения, при
които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100
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години. С изключителен приоритет се третират населените територии, но
въпреки това този индикатор разглежда всички потенциално засегнати
територии от заливната вълна. Чрез данните от този анализ се установяват
териториите, които са със среден, но все пак голям риск и могат да бъдат
приоритизирани при предприемане на мерки за предотвратяване или намаляване
на последствията от бедствието.
ин 6 - Риск от наводнения - ниска степен
o Мерна единица - % от площ на ГЕ
o Вътрешна тежест - 6
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от ГЕ, който попада в
зоната на нисък риск от наводнение. По класификацията на Басейнова дирекция
това е най-ниския риск от заливане и териториите, които попадат в
моделираната заливна вълна. Въпреки това, те трябва да се третират с
внимание, за да се намали риска от настъпване на бедствието.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени какъв е риска за една
ГЕ на територията й да настъпи бедствието наводнение и на какво и кого може
да повлияе това. Наводнения с нисък риск от настъпване са наводнения, при
които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000
години. С изключителен приоритет се третират населените територии, но
въпреки това този индикатор разглежда всички потенциално засегнати
територии от заливната вълна. Чрез данните от този анализ се установяват
териториите, които са с нисък риск, но въпреки това трябва да бъдат
третирани специално при изпълняването на каквито и да е мероприятия на тях.
ин 7 - Уязвимост от топлинни вълни - висока степен
o Мерна единица - степен на уязвимост (висока)
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – физическите характеристики на градската среда
могат да се отразят върху степента, в която хората са подложени на екстремни
явления като топлинни вълни или наводнения. Развитие на жилищни и търговски
структури вместо на паркове повишава плътността на застрояване и засилва
възможността за формиране на топлинни острови. Този индикатор отчита
морфологичните особености на града и влиянието на „грапавостта“ и
„пропускливостта“ на градската структура върху микроклиматичните
характеристики. Високата чувствителност на значителна част от града е
резултат от планираното компактно развитие на града - едновременно плътно
и интензивно, с превес на сивата инфраструктура и общо намаляване и
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фрагментиране на зелената инфраструктура, компрометиране на зелените
клинове.
o Обосновка/аргументация – според направения анализ за уязвимостта на СО към
климатичните промени, от климатичните опасности екстремната топлина
води до висок риск в най-много сектори – общо 6, като за 3 от тях оценката е
максимална. Градското планиране може да намали риска от смъртност,
заболявания и загуба на трудоспособност, свързани с ефекта на градския
топлинен остров. Уязвимостта от топлинни вълни има връзка и със сектор
транспорт, в който може да се стигне до увреждане на пътната настилка и
повишаване на риск от катастрофи и аварии, деформация на релсовия път.
Топлинните вълни влияят негативно и на комфорта на пътниците в
обществения транспорт, като повишават нуждата от охлаждане на личните
автомобили с климатици, което води до по-висок от нормалния разход на гориво
и съответно по-високи стойности на емисии на парникови газове и на
замърсители на въздуха. Поради значимостта на този фактор, за индикатора е
определена вътрешна тежест 8.
ин 8 - Уязвимост от топлинни вълни - средна степен
o Мерна единица - степен на уязвимост (средна)
o Вътрешна тежест - 6
o Разяснение/определение – физическите характеристики на градската среда
могат да се отразят върху степента, в която хората са подложени на екстремни
явления като топлинни вълни или наводнения. Развитие на жилищни и търговски
структури вместо на паркове повишава плътността на застрояване и засилва
възможността за формиране на топлинни острови. Този индикатор отчита
морфологичните особености на града и влиянието на „грапавостта“ и
„пропускливостта“ на градската структура върху микроклиматичните
характеристики. Високата чувствителност на значителна част от града е
резултат от планираното компактно развитие на града - едновременно плътно
и интензивно, с превес на сивата инфраструктура и общо намаляване и
фрагментиране на зелената инфраструктура, компрометиране на зелените
клинове.
o Обосновка/аргументация – според направения анализ за уязвимостта на СО към
климатичните промени, от климатичните опасности екстремната топлина
води до висок риск в най-много сектори – общо 6, като за 3 от тях оценката е
максимална. Градското планиране може да намали риска от смъртност,
заболявания и загуба на трудоспособност, свързани с ефекта на градския
топлинен остров. Уязвимостта от топлинни вълни има връзка и със сектор
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транспорт, в който може да се стигне до увреждане на пътната настилка и
повишаване на риск от катастрофи и аварии, деформация на релсовия път.
Топлинните вълни влияят негативно и на комфорта на пътниците в
обществения транспорт, като повишават нуждата от охлаждане на личните
автомобили с климатици, което води до по-висок от нормалния разход на гориво
и съответно по-високи стойности на емисии на парникови газове и на
замърсители на въздуха. Поради значимостта на този фактор и оценката за
средна степен на риск, за индикатора е определена вътрешна тежест 6.
ин 9 - Уязвимост от топлинни вълни - ниска степен
o Мерна единица - степен на уязвимост (ниска)
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – физическите характеристики на градската среда
могат да се отразят върху степента, в която хората са подложени на екстремни
явления като топлинни вълни или наводнения. Развитие на жилищни и търговски
структури вместо на паркове повишава плътността на застрояване и засилва
възможността за формиране на топлинни острови. Този индикатор отчита
морфологичните особености на града и влиянието на „грапавостта“ и
„пропускливостта“ на градската структура върху микроклиматичните
характеристики. Високата чувствителност на значителна част от града е
резултат от планираното компактно развитие на града - едновременно плътно
и интензивно, с превес на сивата инфраструктура и общо намаляване и
фрагментиране на зелената инфраструктура, компрометиране на зелените
клинове.
o Обосновка/аргументация – според направения анализ за уязвимостта на СО към
климатичните промени, от климатичните опасности екстремната топлина
води до висок риск в най-много сектори – общо 6, като за 3 от тях оценката е
максимална. Градското планиране може да намали риска от смъртност,
заболявания и загуба на трудоспособност, свързани с ефекта на градския
топлинен остров. Уязвимостта от топлинни вълни има връзка и със сектор
транспорт, в който може да се стигне до увреждане на пътната настилка и
повишаване на риск от катастрофи и аварии, деформация на релсовия път.
Топлинните вълни влияят негативно и на комфорта на пътниците в
обществения транспорт, като повишават нуждата от охлаждане на личните
автомобили с климатици, което води до по-висок от нормалния разход на гориво
и съответно по-високи стойности на емисии на парникови газове и на
замърсители на въздуха. Поради значимостта на този фактор и оценката за
ниска степен на риск, за индикатора е определена вътрешна тежест 4.
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ин 10 - Процент ослънчаване
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът процент ослънчаване е изведен на база
анализ на засечването от сгради и съоръжения. Направен е триизмерен модел на
релефа на цяла столична община, който включва и сградите и съоръженията с
тяхната височина. На база на този модел е направена симулация на слънчевото
греене през ключови периоди на годината (зимно и лятно слънцестоене, пролетно
и есенно равноденствие). В резултат на това е генерирана карта с резолюция
1m/px. Картата показва съотношението на броят секунди в годината, в които
дадена точка е била осветената от слънцето, спрямо общият брой секунди, в
които слънцето е над хоризонта. Анализът на ослънчаването показва средният
процент годишна ослънченост на всяка градоустройствена единица.
o Обосновка/аргументация – Ослънчаването е съществено условие, влияещо
както върху формирането на топлинните острови и топлинните вълни. Предвид
на това, че това е вторична предпоставка за развитието и поддръжката на
зелената система, която може да бъде избирана според тази фактор на този
индикатор е зададена тежест 1.
ИН 10 - Възможности за интегриране на природния капитал
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Осигуряването на качествена и здравословна среда за живот във всяко едно
населено място, особено в голям град като София, зависи пряко от качеството на
околната среда. Природата (природния капитал) предоставя т.нар. „екосистемни
услуги“ (ЕСУ) – ползите, извличани от нея. Подходът за интегрирането на
екосистемния подход в териториалното и стратегическо планиране на градовете
навлиза все повече на световно ниво, а Европейският съюз разработва целенасочени
изисквания и стимули в посока разработване на методи за оценка на състоянието на
екосистемите и услугите, предоставяни от тях, както и идентифициране на
недостига/ търсенето на такива, предвид това комбо индикатора е заложен с
тежест 3.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял защитени територии от ГЕ, тежест 10
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ин 2- Дял защитени зони (Натура 2000) от ГЕ, тежест 9
ин 3 - Незапечатана площ на паркове и градини (ОУП) по ГЕ, тежест 9
ин 4 - Незапечатана площ на зелени клинове по ГЕ, тежест 5
ин 5 - Дял земеделски земи от ГЕ, тежест 4
ин 6 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви), тежест 9
ин 7 - Дял на незапечатани почви, тежест 3
ин 8 - Наличие на проявени находища на минерални води, тежест 10
ин 9 - Дял от територията на ГЕ с налични повърхностни водни тела, тежест 9
ин 10 - Процент ослънчаване, тежест 1
ин 11 - Дял от територията с богато биоразнообразие, тежест 6
● Обяснение
ин 1 - Дял защитени територии от ГЕ
o Мерна единица -%
o Вътрешна тежест -10
o Разяснение/определение - индикаторът показва какъв дял от територията на ГЕ
е заета от защитени територии, опазвани по Закона за защитените територии
(ЗЗТ)
o Обосновка/аргументация - целта на индикатора е да покаже ГЕ с най-висок дял
защитените територии. Защитените територии са образци на естествени
екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и
животински видове и местообитанията им. Освен категоричната полза като
хабитат на редки и защитени видове и техните местообитания, териториите
със строга защита предоставят предпочитани места за отдих и туризъм
заради чистата и запазена околна среда. Поради характера на тези територии и
голямото им значение за природния капитал този индикатор е с най-висока
вътрешна тежест (10).
ин 2- Дял защитени зони (натура 2000) от ГЕ
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 9
o Разяснение/определение - индикаторът показва какъв дял от ГЕ е зает от
защитени зони
o Обосновка/аргументация - Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от
защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и
застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните
международни договорености в областта на опазването на околната среда и
биологичното разнообразие.
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o Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят
на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни
и животински видове, и типове природни местообитания. Основна цел е да бъде
гарантирано опазването на природните местообитания и местообитанията на
видовете. Поради характера на тези зони и голямото им значение за природния
капитал този индикатор е с най-висока вътрешна тежест (9).
ин 3- Незапечатана площ на паркове и градини (ОУП) по ГЕ
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 9
o Разяснение/определение - този индикатор има за цел да измери процентното
съотношение на незапечатаните почви от общата площ на обектите от
зелената система.
o Обосновка/аргументация - Незапечатването на почвите е индикатор за за
природосъобразна и динамична жизнена среда. Наличието на пропускливи почви
дава възможност за по-добро водооттичане, по-ниски температури и в крайна
сметка дава усещането за една по-близка до природата среда. Незапечатани
почви дават възможност за развитието на многоетажна растителна
“покривка”, което от своя страна обогатява хабитата и животинското
разнообразие. Този индикатор с висока тежест (9) поради изключително ценния
ресурс, който незапечатаните почви предоставят за развитието на биологично
разнообразие.
ин 4 - Незапечатана площ на зелени клинове по ГЕ
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение - този индикатор измерва количеството незапечатани
почви, като дял от общата площ на зелените клинове
o Обосновка/аргументация - както е описано в индикатор “Незапечатана площ на
паркове и градини (ОУП) по ГЕ” , е запечатването на почвите е индикатор за за
природосъобразна и динамична жизнена среда, която дава възможности за
създаване на устойчиви и разнообразни хабитати, в които да се помещава
богато биологично разнообразие. Стимула за запазване на минимално количество
незапечатани почви би следвало да е приоритет предвид специфичния характер
на обекти като зелените клинове. Тежестта на индикатора е средна (5), тъй като
зелените клинове, макар и важни, са само част от цялостната зелена система на
София.
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ин 5- Дял земеделски земи от ГЕ
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение - този индикатор измерва количеството земеделски
земи от общата площ на градоустройствените единици.
o Обосновка/аргументация - Земеделските земи, макар и антропогенни по
характер територии в същината си биват неурбанизирани площи. За
картирането на целия природен и пространствен капитал на територията на
столична община е наложително и тяхното включване като индикатор в
оформянето на комбо индикатор “Възможности за интегриране на природен
капитал”. Земеделските земи, макар и сравнително бедни като ареал, са с висок
процент незапечатани почви. Преосмислянето на тези ареали като
териториален ресурс за интегриране на природен капитал и биоранообразие е
крайно наложително предвид, голямата територия, която заемат, а и близостта
им до урбанизираните територии. Въпреки потенциала на тези земи, индикатора
получава сравнително ниска тежест (4) поради бедното биоразнообразие и
антропогенния характер на почвите.
ин 6- Съществуващо залесяване (дървесни масиви)
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 9
o Разяснение/определение
o Обосновка/аргументация индикаторът
има
за
цел да
отрази
градоустройствените единици с висок ресурс от дървесни масиви. Наличието на
дървесни масиви показва потенциал за правилното функциониране на зелената
система и е предпоставка за наличието на богато биоразнообразие. Този
индикатор е със висока тежест (9) тъй като наличието на развити масиви с
дълготрайна растителност е изключително ценен ресурс за постигане на
богато биоразнообразие и опазването и оползотворяването на тези територии
би следвало да е приоритет предвид времето, което отнема за развитието на
един пълноценен дървесен масив.
ин 7- Дял на незапечатани почви
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – представлява степен на запечатване на почвата в
резултат на антропогенна дейност чрез заместване на оригиналната
естествена земна покривка или водна повърхност с изкуствена, често

лист 965 от 1286

непроницаема за водата. Тези изкуствени повърхности обикновено се поддържат
за дълги периоди от време. Например 1% запечата почва е нива, трева, гора, 50%
е покрита с чакъл, 100 % с асфалт, сграда или бетон.
o Обосновка/аргументация - степента на запечатването на земната повърхност
влияе върху характеристиките на оттока на повърхностните води, което от
своя страна влияе на вероятността от наводнения и свързания с тях риск.
Степента на запечатване на земната повърхност е пряк индикатор за
урбанизацията на територията и може лесно да се проследява нейното
развитие. Също така има пряка връзка с биоразнообразието, картирането и
оценката на екосистемните услуги. За всяка урбанизирана територия е важно да
се гарантира известна % незапечата земна повърност, чрез запазване или
изграждане за зелени или водни площи.
ин 8- Наличие на проявени находища на минерални води
o Мерна единица - наличие в ГЕ
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение - определено е местоположението на проявените
находища на минерални води, като се разглеждат ГЕ с най-голям потенциал
o Обосновка/аргументация - Минералната вода е изключително важен природен
ресурс с рекреационно, балнеологично и термоенергийно значение. Наличието ѝ
спомага както за постигане на екологична устойчивост, така и за повишаване
качеството на живот на населението. Тези фактори, както и това, че
минералните води са уникално и изключително стойностно природно богатство
обуславят поставянето на най-висока тежест (10) на индикатора с цел да се
определят зоните с най-висок потенциал за развитие.
ин 9- Дял на територията на ГЕ с налични повърхностни водни тела
o Мерна единица -%
o Вътрешна тежест - 9
o Разяснение/определение - Индикаторът измерва делът на територията на ГЕ с
налични повърхностни водни тела.
o Обосновка/аргументация - Повърхностните водни тела имат основна роля при
регулирането на микроклимата, а също така са изключително важни за
биоразнообразието и екосистемните услуги. Те представляват част от водния
баланс и са основен фактор за постигане на балансирана, качествена и устойчива
среда за обитаване, труд и отдих на населението. Поради тази комплексност в
ползите от повърхностните водни тела, на индикатора се поставя почти найвисока тежест (9) в общия комбо индикатор за интегриране на природен капитал.
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ин 10 - Процент ослънчаване
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – индикаторът процент ослънчаване е изведен на база
анализ на засечването от сгради и съоръжения. Направен е триизмерен модел на
релефа на цяла столична община, който включва и сградите и съоръженията с
тяхната височина. На база на този модел е направена симулация на слънчевото
греене през ключови периоди на годината (зимно и лятно слънцестоене, пролетно
и есенно равноденствие). В резултат на това е генерирана карта с резолюция
1m/px. Картата показва съотношението на броят секунди в годината, в които
дадена точка е била осветената от слънцето, спрямо общият брой секунди, в
които слънцето е над хоризонта. Анализът на ослънчаването показва средният
процент годишна ослънченост на всяка градоустройствена единица.
o Обосновка/аргументация – Ослънчаването е съществено условие, влияещо
както върху формирането на топлинните острови и топлинните вълни. Предвид
на това, че това е вторична предпоставка за развитието и поддръжката на
зелената система, която може да бъде избирана според този фактор, както и
тежеста му спрямо останалите, което е предпоставка или препятствие за
интегрирането на природния капитал, с цел максимизиране на ползите
предоставяни от него на този индикатор е зададена тежест 1.
ин 11 - Дял от територията с богато биоразнообразие
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 6
o Разяснение/определение – индикаторът измерва дела от територията на ГЕ,
където е идентифицирано богато биоразнообразие.
o Обосновка/аргументация - богатото биоразнообразие е индикатор за
хармонична, чиста и здрава жизнена среда. В урбанизираните територии
опазването на биологичното разнообразие представлява изключително
предизвикателство. Това е и причината този индикатор да е с висока тежест (6),
тъй като наличното биоразнообразие би следвало да се счита за ценен ресурс, а
опазването му приоритет за всяка една намеса в градска среда.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
УСТОЙЧИВА, ЗЕЛЕНА И АДАПТИВНА
ПО-ЧИСТА, ЗДРАВА И РАЗНООБРАЗНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С
ИНТЕГРИРАН ПРИРОДЕН КАПИТАЛ

Зони за въздействие по СЦ 1
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

6

кв. Витоша - Лозенец

висока

297

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

11

НДК - площад България

висока

298

с. Мрамор и ПСЗ

висока

26

в.з. Беловодски път

висока

315

с. Подгумер

висока

27

в.з. Градище

висока

317

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

52

ж.к. Фондови жилища

висока

319

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

59

кв. Горубляне

висока

321

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

63

в.з. Кокаляне

висока

322

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

висока

82

ж.к. Младост 4

висока

328

с. Доброславци

висока

89

м. Драгалевци - разширение - север

висока

332

в.з. Косанин дол

висока

90

в.з. Киноцентър част 3

висока

335

Суходол, м. Крушовец

висока

97

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

351

кв. Челопечене - м. Завоя

висока

108

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

356

Хидропарк Искър - част Враждебна

висока

110

кв. Симеоново

висока

361

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

114

Източен Парк Младост

висока

366

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

висока

124

ж.к. Дружба 2 - изток

висока

374

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

висока

125

ж.к. Младост 1А

висока

378

Панчарево, в.з. Беликата

висока

127

кв. Бояна

висока

381

Хидропарк Искър - част Герман

висока

128

Южен парк част 3

висока

384

кв. Горна баня

висока

132

Боянски гробища

висока

387

Хидропарк Искър - част НПЗ Искър север

висока

141

Парк Въртопо - север

висока

388

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

142

м. Гърдова глава

висока

394

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

висока

146

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

405

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

166

ж.к. Христо Смирненски

висока

414

в.з. Малинова долина - изток

висока

168

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

417

НПЗ Изток, м. Къро

висока

169

ж.к. Гео Милев

висока

424

ж.к. Овча Купел - 1

висока

180

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

434

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

182

ЦГЧ Зона Б5+

висока

439

Парк Гео Милев

висока

197

кв. Суходол

висока

443

кв. Подуяне

висока

202

гр. Банкя, кв. Михайлово

висока

445

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

висока

204

ЖП Ареал - Подуяне (част 1)

висока

452

кв. Суходол, м. Секулица

висока

205

м. Манилов дол

висока

464

м. Триъгълника - Надежда

висока

207

ж.к. Стефан Караджа

висока

473

кв. Република

висока

208

ЦГЧ Зона В15

висока

474

м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - бул. Сливница висока

209

НПЗ Хаджи Димитър

висока

486

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

висока

212

Западен парк - разш. Малка Коньовица 1

висока

499

ж.к. Горубляне 2 и 3

висока

213

ж.к. Люлин - 7 мр

висока

500

ж.к. Надежда 1

висока

221

НПЗ Военна рампа - запад

висока

502

жк. Манастирски ливади - запад

висока

233

с. и в.з. Иваняне

висока

503

Парк - Борисова градина - разш. Кръстова вада

висока

234

Битпазар Малашевци

висока

526

кв. Бенковски

висока

238

кв. Филиповци, м. Кория

висока

533

кв. Обеля

висока

239

НПЗ Орион

висока

539

с. Долни Богров - север

висока

240

с. Яна

висока

542

ж.к. Орландовци - Малашевци

висока

242

гр. Банкя - кв. Вердикал

висока

543

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

247

ж.к. Надежда 2

висока

544

гр. Банкя, кв. Изгрев

висока

248

кв. Филиповци

висока

545

в.з. Малинова долина - запад

висока

252

ж.к. Обеля 1

висока

549

кв. Малинова долина - изток

висока

264

ж.к. Обеля 2

висока

553

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг

висока

266

Северен парк част 2

висока

16

кв. Люлин - разширение - запад

средна

288

с. Волуяк

висока

21

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

293

Рудник Кремиковци 2

висока

24

м. Батарея

средна

Номер Име на ГЕ

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

лист 969 от 1286
Намеса

29

Разсадник Мало Бучино

средна

260

с. Желява

средна

31

ЦГЧ Зона Г13

средна

274

НПЗ Илиянци - запад

средна

41

ЦГЧ Зона Б19+

средна

277

гр. Бухово

средна

46

ж.к. Света Троица

средна

278

Софийска планина (западна Стара планина) 2

средна

47

Хвостохранилище Богров - Лъката

средна

280

Затвор Кремиковци

средна

48

с. Долни Пасарел

средна

284

Софийска планина (западна Стара планина) 1

средна

64

Борисова градина - север

средна

294

с. Световрачене НПЗ

средна

75

м. Подуяне - Център

средна

300

ж.к. Сухата река - запад

средна

83

Хидропарк Искър - гр. Нови Искър, м. Средорека

средна

302

с. Локорско, м. Цигански гробища

средна

88

с. Панчарево

средна

303

кв. Требич, м. Лаката

средна

94

м. Чоланица - Четарлъка

средна

323

гр. Нови Искър - кв. Курило

средна

100

Бистрица - резервата

средна

336

в.з. Бистрица - Калфин дол

средна

111

ЦГЧ Зона А - изток

средна

346

с. Д.Богров, м. Ормана

средна

116

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

352

с. Мало Бучино, м. Камен рид

средна

119

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

354

Суходол, м. Манилов дол

средна

120

ж.к. Младост 3

средна

358

ж.к. Люлин - 10 мр

средна

122

Парк Въртопо - юг

средна

359

кв. Сеславци

средна

131

Борисова градина - Семинарията

средна

360

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

средна

133

Хидропарк Искър - м. Къмпинг Врана

средна

365

НПЗ Средец 1

средна

155

бул. 9-ти Септември

средна

375

ж.к. Люлин - 1 мр

средна

156

Южен парк

средна

379

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

средна

158

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

средна

386

с. Владая, м. Габера

средна

165

ж.к. Хиподрума

средна

389

ЖП Ареал - Подуяне (част 2)

средна

167

Борисова градина - юг

средна

393

м. Чепинци - Кравеферма Д-р Пашов

средна

176

с. Мало Бучино

средна

397

м. Япаджа

средна

178

ж.к. Овча Купел

средна

402

ж.к. Дружба 2 - запад

средна

181

гр. Банкя, в.з. Градоман

средна

412

Панчарево - Черешови градини изток

средна

183

Горна Баня 2; Голема Могила, Дърньов камък и Подлозище

средна

421

Зона за отдих Панчарево - плажа

средна

185

ЦГЧ Зона Б5-3+

средна

425

Парк Камбаните - р-н Панчарево

средна

188

Хидропарк Искър - част Летище север

средна

426

Хидропарк Искър - Горубляне

средна

192

ж.к. Факултета

средна

427

Парк - музей Врана

средна

196

м. Хан Богров - ПЗ

средна

428

в.з. Люлин

средна

199

ЦГЧ Зона Б4+

средна

430

с. Г. и Д. Богров поле юг

средна

200

ж.к. Разсадника - Коньовица

средна

436

Борисова градина - Погребите част 1

средна

201

гр. Банкя, м. Равнище

средна

438

кв. Васил Левски - север

средна

203

Западен парк - разш. Голяма Коньовица

средна

442

кв. Христо Ботев

средна

206

ж.к. Хаджи Димитър

средна

444

ж.к. Сухата река - изток

средна

210

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

447

ЦГЧ Зона Г12 - север

средна

211

кв. Суходол, м. Шаварна бара

средна

448

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

средна

214

с. Горни Богров

средна

449

ЦГЧ Зона Г14 - запад

средна

215

Западен парк

средна

450

ЦГЧ Зона Г14 - изток

средна

216

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

451

ЦГЧ Зона Б3+

средна

217

кв. Люлин - разширение - юг

средна

455

Парк Надежда, ПВ Надежда

средна

224

ЖП Ареал - Централна гара

средна

456

с. Мрамор, м. Келказа

средна

225

гр. Банкя - разширение

средна

465

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

средна

229

в.з. Банкя

средна

466

с. Волуяк, м. Чучулица

средна

236

Челопеченско езеро - Баластриера

средна

468

кв. Вердикал, Какини падини - Язовир

средна

241

Шлакохранилище Кремиковци

средна

470

ж.к. Лев Толстой

средна

251

кв. Модерно предградие

средна

472

НПЗ Военна рампа - изток

средна

258

Северен парк

средна

476

с. Кубратово

средна

Номер Име на ГЕ

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 къмНамеса
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Номер Име на ГЕ

лист 970 от 1286
Намеса

484

ж.к. Люлин - 2 мр

средна

69

с. Локорско, м. Разпаке

умерена

487

с. Д. Богров, м. Бресто

средна

70

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

494

кв. Кръстова вада - изток

средна

71

в.з. Долни Пасарел

умерена

501

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

средна

72

кв. Требич

умерена

505

зем. земи р-н Кремиковци

средна

77

м. Язовир Искър

умерена

516

СЗ Биримирци-Брода, кв. 1

средна

78

Лозенска планина

умерена

518

Хидропарк Искър - част Враждебна - Кубратово

средна

79

ж.к. Изгрев

умерена

519

с. Подгумер, в.з. Целините

средна

84

с. Железница

умерена

524

м. в.з. Ромча

средна

91

с. Кокаляне

умерена

527

с. Д. Лозен, в.з. Умни дол

средна

92

с. Герман, м. Старият мост

умерена

529

Хидропарк Искър - Кубратово - Нови Искър

средна

93

Филиповци, м. Гладно поле

умерена

536

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

98

ЦГЧ Зона Г8

умерена

547

в.з. Малинова долина - герена

средна

102

Герман, м. Шамака

умерена

551

СОП с. Казичене - с. Кривина

средна

104

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

554

м. Гара Пионер

средна

105

с. Герман

умерена

556

Филиповци, м. Шеовица

средна

106

с. Панчарево, м. Детски град

умерена

563

Княжеска градина

средна

107

Парк Ботаническа градина

умерена

1

с. Владая

умерена

112

Рудник Кремиковци

умерена

2

с. Долни Лозен

умерена

113

кв. Драгалевци

умерена

5

м. Богровски песоци

умерена

115

ж.к. Студентски град - юг

умерена

7

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

117

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

9

с. Владая, м. Краище

умерена

118

ж.к. Младост 2

умерена

10

с. Иваняне, м. Биволярник

умерена

123

ж.к. Дървеница

умерена

13

ЦГЧ Зона Б5-А

умерена

135

Княжевска гора

умерена

14

с. Ботунец

умерена

136

ж.к. Младост 1

умерена

15

с. Лозен

умерена

140

ж.к. Мусагеница

умерена

17

ЦГЧ Зона А - север

умерена

143

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

18

с. Иваняне, м. Татаре

умерена

144

с. Казичене, м. Лимонкьовица

умерена

22

с. Бистрица

умерена

150

ж.к. Изток - изток

умерена

23

гр. Банкя, м. Ледник

умерена

151

в.з. Горна Баня - Домуз дере

умерена

30

Зона за отдих Шишмановски манастир

умерена

152

Южен парк част 2

умерена

34

с. Д. Лозен, м. Крива река

умерена

153

ж.к. Славия

умерена

35

с. Плана

умерена

154

НПЗ Искър - юг

умерена

37

кв. Павлово - Бъкстон

умерена

157

кв. Овча Купел - юг

умерена

38

в.з. Бистрица - Шираната

умерена

159

ж.к. Яворов

умерена

42

м. Лозенец част 3

умерена

160

ж.к. Иван Вазов

умерена

43

ж.к. Сухата река - юг

умерена

162

м. Лозенец част 2 - север

умерена

44

ж.г. София - вилидж

умерена

163

м. БАН 4км

умерена

45

м. Клюнчов рид

умерена

172

ж.к. Бели Брези

умерена

49

ЦГЧ м. Еврейски гробища

умерена

173

кв. Васил Левски - юг

умерена

50

Хидропарк Искър - дефилето

умерена

174

ЦГЧ Зона Г11 - изток

умерена

51

с. Иваняне, м. Равнище

умерена

177

с. Мало Бучино, м. Кошарите

умерена

53

СОП Лозен Икономическа зона - юг

умерена

179

ЖП Ареал - Подуяне (част 3)

умерена

55

с. Войнеговци, в.з. Русия

умерена

184

гр. Банкя, кв. Градоман - разширение

умерена

58

с. Подгумер, стопански двор

умерена

186

в.з. Суходол

умерена

60

Врана, м. Лимонкьовица

умерена

187

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

62

кв. Требич, м. Чучулица - север

умерена

189

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

65

Бенковски, м. Могилата

умерена

190

Летищен к-с София

умерена

66

с. Лозен, м. Бърдо - Св. Димитър

умерена

191

ЦГЧ Зона Б18+

умерена

67

ж.к. Левски - зона В

умерена

194

кв. Враждебна, м. Доло

умерена

Номер Име на ГЕ
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198

с. Долни Богров

умерена

347

с. Мало Бучино, м. Пладнище

умерена

220

м. Радова махала

умерена

349

с. Волуяк, м. Примичур

умерена

222

м. Голямата локва

умерена

350

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

умерена

230

Софийски централни гробища

умерена

355

м. Дългата стрън

умерена

232

ЖП Ареал Надежда - Захарна фабрика

умерена

362

Хидропарк Искър - ез. Казичене

умерена

235

с. Яна, м. Пожаро

умерена

363

в.з. Бистрица - разш. Цонкина махала

умерена

237

кв. Враждебна, м. Локвата

умерена

367

с. Локорско 1

умерена

245

с. Клисура, м. Аврамица", м. "Щетница"

умерена

368

СПЗ Модерно предградие - разширение 1

умерена

246

с. Иваняне, м. Попов дол

умерена

369

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

249

кв. Илиянци - ман. Св. Илия

умерена

370

Кубратовско поле

умерена

250

кв. Челопечене

умерена

372

с. Долни Пасарел, в.з. Расул

умерена

253

Хидропарк Искър - Чепинци, Негован, Световрачене

умерена

382

с. Герман, в.з. Терасите

умерена

256

с. Кътина, зона за отдих Извора

умерена

383

с. Владая, м. Св. Петка

умерена

262

Хвостохранилище Бухово

умерена

390

м. Лозенец част 1

умерена

263

Кариера Рудината

умерена

391

Хидропарк Искър - Вододайна зона яз. Искър

умерена

265

кв. Бенковски - разширение

умерена

392

Планина Витоша - р-н Витоша

умерена

270

НПЗ Кремиковци

умерена

398

Парк Бенковски - запад

умерена

272

с. Чепинци - разширение

умерена

399

с. Кривина, м. Ливадето

умерена

273

кв. Илиянци

умерена

400

СПЗ Слатина - юг 2

умерена

275

кв. Република - Толева махала

умерена

404

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

умерена

279

НПЗ Илиянци - север

умерена

408

ж.к. Красно село

умерена

281

бул. Ломско шосе

умерена

410

ж.к. Лагера

умерена

282

Планина Витоша - р-н Панчарево

умерена

411

зем. земи - с. Подгумер, Войнеговци, Локорско

умерена

283

Плана планина

умерена

413

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

умерена

285

Люлин планина - изток

умерена

416

ж.к. Люлин - 4 мр

умерена

286

с. Чепинци

умерена

418

ж.к. Гоце Делчев

умерена

289

с. Негован

умерена

419

3-та извънградска част

умерена

295

с. Волуяк, м. Църна бара

умерена

422

с. Яна, м. Садината

умерена

296

ж.к. Кремиковци

умерена

423

с. Мърчаево

умерена

299

СОП север - м. Севладица

умерена

429

ж.к. Сердика

умерена

301

с. Мировяне - разширение

умерена

431

Резиденция Бояна

умерена

304

с. Житен

умерена

432

кв. Хладилника

умерена

306

с. Мировяне

умерена

433

Борисова градина - Ловен парк

умерена

307

кв. Бенковски, м. Обрадовски герен

умерена

435

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

умерена

308

с. Войнеговци

умерена

437

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

309

м. Манастирското

умерена

440

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

310

в.з. Бранчовица

умерена

441

с. Мрамор, кв. Требич зем. земя

умерена

311

с. Подгумер, м. Старата Кория

умерена

446

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

умерена

312

с. Мрамор - зем. земи

умерена

457

ж.к. Свобода

умерена

314

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

458

Северен парк - Бакърена фабрика

умерена

316

с. Подгумер - Пясъчни кариери

умерена

459

Нови Искър, м. в.з. Ласка

умерена

320

гр. Нови Искър - кв. Славовци - разширение

умерена

461

Парк Братска Могила

умерена

327

с. Железница, м. Морожина

умерена

467

ПЗ Задгаров - ТЕЦ София

умерена

333

с. Балша

умерена

471

с. Филиповци, м. Берилица

умерена

334

с. Д.Богров, Блатата Кривина

умерена

477

Хидропарк Искър - част Д.Пасарел - Панчарево

умерена

338

кв. Враждебна, Бизнес зона м. Прогоно

умерена

478

с. Войнеговци - разширение

умерена

339

кв. Суходол, м. Воденицата

умерена

479

с. Филиповци, м. Шеовица

умерена

340

зем. земи Малашевци Герена

умерена

480

с. Кътина

умерена

341

Панчарево, м. Голи дел

умерена

482

м. Мутийска воденица

умерена

342

м. Келказа - с. Мрамор

умерена

485

с. Гниляне, в.з. Ранова нива

умерена

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.
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Намеса

489

с. Волуяк, м. Локва

умерена

490

с. Мрамор, м. Ридо

умерена

491

с. Иваняне, м. Садината

умерена

492

с. Иваняне, м. Бродо

умерена

495

ж.к. Люлин - 5 мр

умерена

496

Западен парк - разш. Малка Коньовица 2

умерена

497

НПЗ Средец 2

умерена

498

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 2

умерена

506

НПЗ Искър - север

умерена

510

с. Мировяне полето

умерена

511

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

512

с. Бистрица - Кокаляне - поле

умерена

514

с. Бистрица, м. Лагатар

умерена

520

с. Железница - махала Чемерник и Цареви кошари

умерена

521

Хидропарк Искър - част гр. Нови Искър

умерена

522

с. Подгумер, в.з. Пресвета

умерена

525

СОП Лозен Икономическа зона - север

умерена

530

с. Мало Бучино, м. Градомански път

умерена

531

кв. Вердикал - землище поле

умерена

535

Парк кв. Враждебна - север

умерена

537

Пречиствателна станция Кубратово

умерена

540

Озеленяване трансп. възел Северна - източна тангенти

умерена

546

кв. Карпузица - запад

умерена

548

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

умерена

550

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

552

с. Казичене - юг

умерена

562

м. в.з. Радеви круши

умерена

564

Парк Витоша застроени земи с. Железница

умерена
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IV.2.2. Специфична цел №2 - Повишаване на енергийната ефективност и
локалното производство на възобновяема енергия
IV.2.2.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Потребление на енергия от
жилищния сектор (в мВтч/г.)

комбо

4

ИН 2

Годишни енергийни спестявания
от ЕСМ в жилищно спрямо площ на
ГЕ – потенциал 2030 г.

единичен

5

ИН 3

Дял от урбанизираната площ във
всяка ГЕ, обслужена с
електроснабдяване (%)

единичен

1

ИН 4

Дял от урбанизираната площ във
всяка ГЕ, обслужена с централно
топлоснабдяване (%)

единичен

1

ИН 5

Дял от урбанизираната площ във
всяка ГЕ, обслужена с
газоснабдяване от мрежа (%)

единичен

1

IV.2.2.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
С помощта на тези избрани индикатори се извеждат градоустройствените единици,
които имат най-лоши показатели и респективно - най-голяма нужда от залагане на мерки
за подобряване, включително с помощта и на публични бюджети. За съизмеримост
енергийната компонента във всички тях се измерва в мВтч/г.
ИН1 - Потребление на енергия от жилищния сектор (в мВтч/г.)
● Тип
комбо индикатор
● Мерна единица
мВтч/г.
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора
Жилищният сектор има съществен дял от около 40% от общото потребление на
енергия в СО. Това го прави изключително важен като обект на въздействие за

лист 973 от 1286

изпълнение на целите на енергийното развитие, в т.ч. за прилагане на мерки за
намаляване на потреблението за отопление и охлаждане, за постепенна промяна в
дяловете на първичните енергоизточници и оттам - в намаляване на сумарните
емисии на парникови газове и подобряване качеството на въздуха в общината.
Жилищните сгради имат значителен неизползван потенциал за превръщане от
пасивен консуматор в активен производител на зелена енергия чрез въвеждане на
системи за децентрализиран добив на енергия от ВЕИ за консумация на място и за
включване в общите мрежи.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Годишно потребление на електроенергия за отопление в жилищни сгради 201517, тежест 4
ин 2 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17, тежест 1
ин 3 - Годишно потр. на енергия от централно топлоснабдяване в жилищни сгради –
отчетено 2015-17, тежест 2
ин 4 - Годишно потр. на енергия от природен газ в жилищни сгради 2015-17, тежест
2
ин 5 - Годишно потр. на твърди и течни изкопаеми горива - въглища, газьол, пропан
бутан в жилищни сгр. 2015-17, тежест 5
ин 6 - Годишно потребена енергия от биомаса /пелети/ в жилищни сгр. 2015- 17,
тежест 2
● Обяснение
Този комбо-индикатор оценява използваните видове енергоизточници в микса към
краен потребител от битовия сектор, с различна тежест съобразно
въздействието им върху околната среда. Най-голяма тежест е определена за
изкопаемите твърди и течни горива, като енергоизточници с най-тежък емисионен
фактор и предвидени за постепенно пълно премахване от употреба. Природният
газ е по-малко вреден за околната среда, отколкото другите изкопаеми горива, в т.ч.
от пропан-бутана. Затова втечненият пропан-бутан е причислен към другите
изкопаеми горива – бензин, дизел, въглища и др. Дистрибуцията на природния газ е
през тръбопроводна мрежа и не е свързана с транспортиране посредством
автомобили, допълнително натоварващи градската територия. По тези причини
ползването на енергия от централно топлоснабдяване и газоснабдяване и това от
биомаса е изравнено в тежестно отношение, а териториалното разпределение на
ГЕ, където те са с преобладаващо потребление съобразно морфологията на
застрояването и гъстотите на обитаване, условно „сглобява“ пълния обхват на
урбанизирана територия на СО.
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ин 1 - Годишно потребление на електроенергия за отопление в жилищни сгради
2015-17
o Мерна единица: [в мВтч/г.]
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Показателят за електроенергия за отопление
включва само потреблението от общите мрежи, без това от локални
фотоволтаични инсталации за собствени нужди.
o Обосновка/аргументация – Определената голяма тежест за отчетените
стойности в анализа се свързва с високия дял в общата национална
електроенергийна мрежа на произведеното във въглищните ТЕЦ
електричество.
ин 2 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17
o Мерна единица: [в мВтч/г.]
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Той отчита използваната аеротермална,
слънчева и геотермална енергия за консумация в сградите. Не се взема
предвид електроенергията от ВЕЦ, която е част от електроенергията в
общите мрежи и е един от елементите, формиращи крайния емисионен
фактор на електроенергията в националната мрежа
o Обосновка/аргументация – Като „най-лека“ от гледна точка вредности е
оценена енергията от ВЕИ, която е с най-нисък емисионен фактор.
ин 3 - Годишно потребление на енергия от централно топлоснабдяване в
жилищни сгради – отчетено 2015-17
o Мерна единица: [в мВтч/г.]
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Това е топлоенергия за отопление и топла вода за
битови нужди, пренесена към потребителите по тръбопроводна мрежа от
топлофикационна централа
o Обосновка/аргументация – този вид централно топлоснабдяване е важен
фактор за чистотата на въздуха в град София и СО; основен първичен
източник / гориво е природен газ, който има най-нисък емисионен фактор от
изкопаемите горива. Мрежите, респективно обслужените ГЕ, са изцяло в
град София.
ин 4 -Годишно потр. на енергия от природен газ в жилищни сгради 2015-17
o Мерна единица: [в мВтч/г.]
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o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Това е енергия добита на място при
потребителите чрез изгаряне на природен газ.
o Обосновка/аргументация – в околоградския район и периферните квартали
на София с по-ниски гъстоти на обитаване е нецелесъобразно развитие на
топлофикационни мрежи и газоснабдяването все още е разумната
алтернатива, допринасяща за чистотата на въздуха в СО; природният газ
има най-нисък емисионен фактор от изкопаемите горива. Мрежите са
основно в периферните части на град София и район Банкя; за момента все
още са фактор в диверсификацията за София.
ин 5 - Годишно потр. на твърди и течни изкопаеми горива - въглища, газьол,
пропан бутан в жилищни сгр. 2015-17
o Мерна единица: [в мВтч/г.]
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – това е потреблението на енергия от изкопаеми
енергоизточници, ползвани на място чрез изгаряне – въглища, нафта, дизел,
бензин, втечнен пропан-бутан и пр.
o Обосновка/аргументация –изкопаемите твърди и течни горива са
първичните енергоизточници с най-тежък емисионен фактор и предвидени
за пълно премахване, първо от градовете (където замърсяват въздуха,
засягайки директно най-голям брой хора) и постепенно - на цялата
територия на СО. Необходимостта от транспортиране и складиране на
тези горива преди достигането им до краен потребител води до
допълнително натоварване на градската среда със складови площи,
замърсяване и неудобства с увеличаване обема на трафика.
ин 6 - Годишно потребена енергия от биомаса /пелети/ в жилищни сгр. 2015- 17
o Мерна единица: [в мВтч/г.]
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – биомасата и пелетите са твърдо гориво с
растителен произход - разглеждат се към групата на ВЕИ, имат по-нисък
емисионен коефициент от дървата;
o Обосновка/аргументация - биомасата и пелетите се разглеждат като
алтернатива на изкопаемите горива в битовия сектор, основно за малките
населени места и вилни зони в околоградския район на София, където има
малък обем на потреблението, отнесен към площта на ГЕ; при планиране на
използването им трябва да се отчитат като ограничители условието за
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малки разстояния между местата на добив и рентабилно ползване и
свързаните с това потенциали за възстановяване на растенията и
почвите в общината.
ИН2 - Годишни енергийни спестявания от ЕСМ в жилищни сгради спрямо площ на ГЕ потенциал 2030 г.
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
мВтч/г.
● Тежест
5
● Обосновка за индикатора
Все още около ⅔ от жилищните сгради в СО не отговарят на съвременните
изисквания за енергийна ефективност; те имат значителен потенциал за
намаляване на потреблението на енергия при запазване на качеството на живот и
комфорта в тях чрез топлоизолиране и цялостно реновиране; очаква се много висок
сумарен ефект от подобни мерки в СО. Стойността на индикатора за всяка ГЕ
стъпва върху цялостен пространствен модел с прогнози, отчитащи наличието и
характеристиките на общи инфраструктурни мрежи, изградеността на средата,
режимите по ОУП, конкретните характеристики на сградния фонд и др.
ИН3 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с електроснабдяване
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
%
● Тежест
1
● Обосновка за индикатора
Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен към
частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Изясняването на ГЕ с по-ниски
стойности на индикатора, т.е. с недостатъчна обслуженост с мрежи на
електроснабдяването, дава информационна основа за насочване на мерки. Като
цяло, СО е добре обслужена с мрежи на електроснабдяването и показателят не е с
голямо потенциално отражение при определяне на зоните за въздействие.
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единичен индикатор
● Мерна единица
%
● Тежест
1
● Обосновка за индикатора
Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен към
частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът няма приложение в
околоградския район поради липсата на икономическа целесъобразност в
изграждане на мрежи при ниски гъстоти на обитаване.
Изясняването на ГЕ с по-ниски стойности на индикатора, но с потенциал за
доразвитие на мрежите, дава информационна основа за насочване на мерки.
ИН5 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с газоснабдяване от мрежа
(%)
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
%
● Тежест
1
● Обосновка за индикатора
Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен към
частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът има приложение в
околоградския район, където няма икономическа целесъобразност в изграждане на
мрежи на топлофикация и където снабдяването с природен газ е основна
алтернатива и начин за елиминиране на използването на твърди и течни изкопаеми
горива.
Изясняването на ГЕ с потенциал за доразвитие на мрежите, дава информационна
основа за насочване на мерки.

ИН4 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с централно
топлоснабдяване
● Тип
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
УСТОЙЧИВА, ЗЕЛЕНА И АДАПТИВНА
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЛОКАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Зони за въздействие по СЦ 2
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

2

ж.к. Сухата река - юг

висока

456

ж.к. Лагера

висока

67

ж.к. Горубляне 2 и 3

умерена

4

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

457

ж.к. Надежда 2

висока

71

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

12

ж.к. Сухата река - изток

висока

461

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

100

ж.к. Западен парк

умерена

34

ж.к. Гео Милев

висока

465

ж.к. Хаджи Димитър

висока

106

с. Герман

умерена

38

кв. Подуяне

висока

466

ж.к. Люлин - 7 мр

висока

108

с. Локорско 1

умерена

62

с. Мрамор и ПСЗ

висока

476

ж.к. Фондови жилища

висока

110

ЦГЧ м. Буката

умерена

70

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

478

кв. Враждебна

висока

118

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

73

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

485

ж.к. Бели Брези

висока

130

кв. Симеоново

умерена

80

ж.к. Стефан Караджа

висока

500

ж.к. Сухата река - запад

висока

131

ж.к. Дружба 1 - изток

умерена

115

кв. Модерно предградие

висока

507

ж.к. Люлин - 10 мр

висока

133

с. Кривина

умерена

127

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

518

ж.к. Христо Смирненски

висока

134

ЦГЧ Зона Б4+

умерена

129

ЦГЧ Зона Г8

висока

523

ж.к. Лев Толстой

висока

144

кв. Требич

умерена

135

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

537

ж.к. Свобода

висока

145

гр. Банкя - разширение

умерена

136

кв. Крива река

висока

540

с. Ботунец

висока

151

кв. Карпузица - изток

умерена

137

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

висока

549

кв. Васил Левски - юг

висока

153

в.з. Банкя

умерена

138

гр. Нови Искър - кв. Курило

висока

557

ж.к. Иван Вазов

висока

169

в.з. Малинова долина - герена

умерена

141

с. Подгумер

висока

563

ж.к. Мусагеница

висока

170

кв. Малинова долина - изток

умерена

142

ж.к. Обеля 2

висока

105

ж.к. Младост 3

средна

171

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

148

с. Доброславци

висока

113

ж.к. Левски - зона В

средна

173

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

умерена

150

с. Балша

висока

132

ж.к. Орландовци - Малашевци

средна

178

гр. Банкя

умерена

154

с. Яна

висока

159

с. Желява

средна

180

с. Панчарево

умерена

160

с. Чепинци

висока

211

кв. Овча Купел - север

средна

185

с. Долни Лозен

умерена

165

гр. Бухово

висока

219

с. Житен

средна

188

3-та извънградска част

умерена

166

ж.к. Кремиковци

висока

289

ж.к. Факултета

средна

190

в.з. Кокаляне

умерена

167

с. Войнеговци

висока

294

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

средна

194

с. Долни Пасарел

умерена

168

кв. Сеславци

висока

318

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

средна

195

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

179

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

321

кв. Васил Левски - север

средна

196

с. Кокаляне

умерена

187

кв. Бенковски

висока

323

кв. Хладилника

средна

197

ж.к. Дианабад

умерена

241

ж.к. Студентски град - запад

висока

387

кв. Витоша - Лозенец

средна

202

кв. Княжево, в.з. Килиите

умерена

298

с. Горни Богров

висока

391

ж.к. Красна поляна - част 3

средна

203

кв. Драгалевци

умерена

311

с. Долни Богров

висока

420

жк. Манастирски ливади - запад

средна

213

кв. Челопечене

умерена

326

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

428

м. Манилов дол

средна

214

ж.г. София - вилидж

умерена

339

с. Световрачане

висока

450

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

216

кв. Карпузица - запад

умерена

341

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

висока

475

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

средна

220

м. Батарея

умерена

370

ж.к. Борово

висока

3

с. Мърчаево

умерена

222

кв. Обеля

умерена

377

с. Негован

висока

5

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

237

НПЗ Военна рампа - запад

умерена

384

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

6

ЦГЧ Зона А - север

умерена

240

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

385

ж.к. Стрелбище

висока

16

с. Мировяне

умерена

246

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

390

с. Кубратово

висока

19

ЦГЧ Зона В15

умерена

248

ж.к. Студентски град - север

умерена

402

ж.к. Надежда 1

висока

20

с. Бусманци

умерена

254

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

413

с. Волуяк

висока

24

с. Казичене - юг

умерена

260

ЦГЧ Зона Г13

умерена

415

ЦГЧ Зона Б18+

висока

25

м. БАН 4км

умерена

261

с. Владая

умерена

417

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока

31

ж.к. Люлин - 8 мр

умерена

262

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

423

ж.к. Люлин - 3 мр

висока

32

в.з. Киноцентър част 3

умерена

269

ЦГЧ Зона Б5+

умерена

435

ж.к. Света Троица

висока

40

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

умерена

295

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) умерена

438

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

44

м. Гърдова глава

умерена

296

ж.к. Овча Купел - 1

умерена

439

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

63

в.з. Малинова долина - запад

умерена

297

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

447

ж.к. Дружба 2 - запад

висока

65

в.з. Градище

умерена

299

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

300

кв. Бояна

умерена

482

ж.к. Младост 1

умерена

303

с. Лозен

умерена

483

м. Лозенец част 3

умерена

304

гр. Банкя, в.з. Градоман

умерена

486

ж.к. Яворов

умерена

309

ЦГЧ м. Еврейски гробища

умерена

487

ЦГЧ Зона Централна гара

умерена

312

в.з. Беловодски път

умерена

491

кв. Кръстова вада - изток

умерена

315

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

умерена

492

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

317

ж.к. Младост 1А

умерена

493

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

319

с. Г. Лозен, м. Висо

умерена

494

м. Подуяне - Център

умерена

325

с. и в.з. Иваняне

умерена

495

в.з. Косанин дол

умерена

327

ж.к. Хиподрума

умерена

501

ж.к. Изгрев

умерена

328

Панчарево - Черешови градини изток

умерена

506

с. Железница

умерена

331

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

513

с. Войнеговци, в.з. Русия

умерена

334

ЦГЧ Зона Б5-3+

умерена

520

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

335

кв. Филиповци

умерена

528

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

342

м. Лозенец част 1

умерена

534

с. Бистрица

умерена

348

кв. Илиянци

умерена

541

ж.к. Люлин - 6 мр

умерена

356

ж.к. Славия

умерена

545

с. Кътина

умерена

365

кв. Горна Баня - ЖП гара

умерена

553

к-с Медицинска академия

умерена

379

НПЗ Орион

умерена

560

в.з. Бистрица - Цонкина махала

умерена

382

ж.к. Изток - изток

умерена

561

м. Триъгълника - Надежда

умерена

383

кв. Република

умерена

562

ж.к. Кръстова вада - запад

умерена

395

гр. Банкя, кв. Изгрев

умерена

396

гр. Нови Искър - кв. Славовци

умерена

398

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

умерена

399

кв. Суходол

умерена

403

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

409

кв. Горна баня

умерена

410

в.з. Малинова долина - изток

умерена

411

кв. Овча Купел - юг

умерена

418

ж.к. Студентски град - юг

умерена

421

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

425

Драгалевци, в.с. Мирамонте

умерена

433

кв. Христо Ботев

умерена

440

м. Драгалевци - разширение - север

умерена

441

кв. Люлин - разширение - запад

умерена

443

Парк Гео Милев

умерена

444

ж.к. Люлин - център

умерена

446

м. Лозенец част 2 - север

умерена

452

кв. Горубляне

умерена

458

ж.к. Дървеница

умерена

460

ж.к. Младост 2

умерена

464

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

469

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

470

НПЗ Хладилника

умерена

472

гр. Банкя, кв. Михайлово

умерена

473

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

474

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

480

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена
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IV.2.3. Специфична цел № 3 - Преход към кръгова икономика
IV.2.3.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 2

Управление на отпадъците

комбо

3

ИН 3

Възобновяеми енергийни
източници

комбо

1

IV.2.3.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Управление на отпадъците
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за индикатора
Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до
минимум отпадъците и насърчаващ повторната им употреба като ресурс.. Още
през 2005 г. ЕС приема стратегия за предотвратяване на образуването и за
рециклиране на отпадъци, която поставя и дългосрочната цел за превръщане на ЕС
в едно „рециклиращо общество“. Налице са редица законодателни документи, които
целят предотвратяването на образуването на отпадъци. Четирите нови
директиви за отпадъците в приетия неотдавна Пакет за кръговата икономика
въвеждат нови цели за управление на отпадъците по отношение на
предотвратяването, повторната употреба, рециклирането и депонирането на
отпадъци. С йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците
се насърчава преди всичко предотвратяването на образуването на отпадъци,
следвано от повторната употреба, рециклирането и оползотворяването, а
обезвреждането (депониране, изгаряне) на отпадъци представлява последната в
това подреждане и най-нежелана възможност.
Този индикатор комбинира два основни показателя относно достъпността на
населението до системите за организирано сметосъбиране на смесени битови
отпадъци и количеството общо образувани битови отпадъци.
Управлението на отпадъците е важен елемент от прехода към кръгова икономика.
Подобренията в процеса на преработка на отпадъци може да донесе ползи за
околната среда, климата и човешкото здраве, както и за икономиката. Кръговата
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икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На
практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно
използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.
Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е
съставен, трябва да продължат да се ползват по друг начин. Това трябва да се
прави отново и отново и така да се намалява до минимум изхвърлянето на
отпадъци.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Общо образувани битови отпадъци (тежест 5)
ин 2 - Дял на предадените за рециклиране битови отпадъци (тежест 4)
ин 3 - Дял на предадените за предварително третиране битови отпадъци (тежест
3)
ин 4 - Дял на директно депонирани битови отпадъци (тежест 4)
ин 5 - Наличие на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци от облекла
и текстилни (тежест 2)
● Обяснение
ин 1 - Общо образувани битови отпадъци
o Мерна единица: тон
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Битовите отпадъци произхождат основно от
домакинствата, а също така и подобните отпадъци от административните
сгради, търговски обекти, училища и други обществени места. Количеството
образувани битови отпадъци се състои от отпадъци, събрани чрез общинската
система за организирано сметосъбиране (смесени битови отпадъци) и
отпадъци, събрани директно от частния сектор чрез системи за разделно
събиране, вторични суровини и други с цел оползотворяване и рециклиране.
o Обосновка/аргументация – Информацията за битовите отпадъци се осигурява
чрез комбиниране на данни от специализирано статистическо изследване
(обхващащо изчерпателно общинските администрации) и административни
данни от ИАОС. Качеството на данните постепенно се подобрява във времето
поради инсталирането на кантари при местата за депониране и третиране на
отпадъците. Индикаторът има тежест 5, тъй като в йерархията на управление
на отпадъците преди всичко се насърчава предотвратяването на образуването
на отпадъци. Включването му в комбо индикатора е с цел проследяване на темпа
и тенденциите за количествата генерирани отпадъци на територията на
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Столична община с цел планиране на адекватни дейности за постигане на
целите за намаляване на общо образуваните отпадъци.
ин 2 - Дял на предадените за рециклиране битови отпадъци
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – предадените за рециклиране битови отпадъци са
отпадъците на входа на съответната инсталация за третиране.
o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в контекста
на йерархията на управлението на отпадъците.
ин 3 - Дял на предадените за предварително третиране битови отпадъци
o Мерна единица: тон
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – предадените за предварително третиране битови
отпадъци са отпадъците на входа на съответната инсталация за третиране.
o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в контекста
на йерархията на управлението на отпадъците.
ин 4 - Дял на директно депонирани битови отпадъци
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – предадените директно за депониране битови
отпадъци са отпадъците на входа на съответната инсталация. Директно
депонираните битови отпадъци не включват отпадъците, предадени за
депониране след предварително третиране. Директно депонираните битови
отпадъци включват и статистическата оценка на образуваните отпадъци от
домакинствата, необслужвани от системи за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване..
o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в контекста
на йерархията на управлението на отпадъците.

ин 5 - Наличие на контейнери за разделно събиране на битови отпадъци от облекла
и текстилни
o Мерна единица: брой (в ГЕ)
o Вътрешна тежест - 2
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o Разяснение/определение – правилното събиране и третиране на текстилните
отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите
на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух.
Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните
компании за третиране на текстилни отпадъци до техни площадки, на които се
извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При
процеса отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна
употреба се отделят. Друга част от текстилните отпадъци се сортират и
нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Текстилните
материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи или
парцали, и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например
опаковки), се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и
оползотворяване. Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се
сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на
инсталации за производство на изолационна вата.
o Обосновка/аргументация – тежестта на индикатора е определена в контекста
на йерархията на управлението на отпадъците и съобразено с факта, че с него
се отчита само наличието на контейнери, а не конкретно количество събран
отпадък.
ИН 2 - Възобновяеми енергийни източници
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
1
● Обосновка за комбо индикатора
Кръговата икономика върви “ръка за ръка” с нисковъглеродната икономика.
Ресурсната ефективност включва и енергийната ефективност, която от своя
страна неизбежно обхваща и използването на възобновяеми източници на енергия.
Приближаването на производството до потреблението е важно и с огромен
потенциал в градовете. Енергийните коооперативи, включително в публичночастни партньорства са от голямо значение за този процес.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17 (тежест 5)
ин 2 - Издадени разрешения за соларни панели (тежест 2)
● Обяснение
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ин 1 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17
o Мерна единица: [в мВтч/г.]
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Той отчита използваната аеротермална, слънчева и
геотермална енергия за консумация в сградите. Не се взема предвид
електроенергията от ВЕЦ, която е част от електроенергията в общите мрежи
и е един от елементите, формиращи крайния емисионен фактор на
електроенергията в националната мрежа
o Обосновка/аргументация – Като „най-лека“ от гледна точка вредности е
оценена енергията от ВЕИ, която е с най-нисък емисионен фактор.
ин 2 - Издадени разрешения за соларни панели
o Мерна единица: брой или дял от всички сгради
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Издадените разрешителни са оценка за
инвестиционното намерение в посока инсталация на локални ВЕИ мощности, в
частност соларни инсталации. Данните са от НАГ и районните администрации.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има тежест 3, защото измерва найдобре от наличните данни готовността за преход към широко ползване на ВЕИ,
производство и потребление директно при източника.
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IV.2.4. Специфична цел №4 - Подобрена среда за иновации и за
високопродуктивна икономика
IV.2.4.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Среда за иновации

комбо

1

ИН 2

Инвестиции и предприемачество

комбо

1

ИН 3

Дял на икономика с висока добавена
стойност

комбо

2

IV.2.4.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Среда за иновации
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
1
● Обосновка за комбо индикатора
Основен елемент от прехода към високопродуктивна икономика е създаването и
комерсиализирането на иновации, т.е. технологичният трансфер. Този индикатор
цели да измери доколко факторите на средата в софийската икономика поощряват
или възпрепятстват този процес. Индикаторите в него са косвени и резултантни,
т.е. не измерват директно степента на приложение на мерки в посока създаване и
трансфер на иновация, а измерват резултата от тях, което може да се разглежда
като по-правдива оценка.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Разходи за НИРД, тежест 3
ин 2 - Брой проекти, изпълнявани по оперативните програми „Иновации и
конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ за
програмен период, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Разходи за НИРД
o Мерна единица: хил. лв.
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикаторът отчита общия обем разходи за
научноизследователска и развойна дейност на предприятията в общината.

лист 982 от 1286

o Обосновка/аргументация – Измервайки вложения разход не можем да направим
добра оценка дали иновации се създават действително и трансферират до
бизнеса, но можем да оценим дали средата поощрява подобна инвестиция от
страна на предприятията. Това именно е важно, защото измерва ефекта от
мерките, които Програма за София може да приложи в посока подобряване на
средата.
ин 2 - Брой проекти, изпълнявани по оперативните програми „Иновации и
конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ за
програмен период
o Мерна единица: бр.
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът дава оценка до каква степен проекти,
свързани със създаване на иновация, се осъществяват с помощта на средства
от европейските фондове.
o Обосновка/аргументация – Наличието на такива проекти е знак, че
европейската инвестиция на средства с цел създаване и трансфер на иновации
намира бенефициенти и може да бъде адекватен фактор в подобряване на
средата за иновации. Същевременно тежестта му е относително по-ниска,
защото това не е собствена инвестиция и съответно не е сигнал за работещо
поощряване и изградена екосистема за трансфер.
ИН 2 - Инвестиции и предприемачество
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
1
● Обосновка за комбо индикатора
За постигане на стратегическата цел „Подобрена среда за иновации и за
високопродуктивна икономика” съществена роля играе развитието на
предприемаческата култура в града и достъпа до капитал за предприемачи. Този
индикатор цели да направи оценка на предприемаческата екосистема и на
относителния ръст или спад на инвестиции в стартиращи предприятия,
създаващи иновация и развиващи експортен потенциал.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Размер на (чуждестранни) инвестиции в сектори “Професионални дейности и
научни изследвания” и “Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти”, тежест 3
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ин 2 - Предприемаческа активност, тежест 5
ин 3 - Обем на продажби за продадени стартиращи компании годишно, тежест 1
ин 4 - Обем рискови инвестиции годишно, тежест 2
ин 5 - Брой компании, привличащи рисков капитал годишно, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Размер на (чуждестранни) инвестиции в сектори „Професионални дейности и
научни изследвания” и “Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти”
o Мерна единица: млн. лв.
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикаторът измерва инвестициите в секторите
от официалната класификация на НСИ, които обхващат най-добре
високотехнологичните сфери. Данните са от НСИ след филтриране.
o Обосновка/аргументация – Обемът на инвестиции във високотехнологичните
сфери е добър показател за припознаването на тази част от градската
икономика, която е с най-голям потенциал за продуктивност, повишаване на
доходите и създаване на иновация, като достатъчно развита и поддържана от
добра екосистема за външни и вътрешни инвеститори. Относителната
тежест е висока, тъй като това е сред най-добрите измерители на развитие
на средата.
ин 2 - Предприемаческа активност (в начална фаза)
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – Индикаторът измерва разпространението за
намерение за предприемачество сред пълнолетното население. Данните са
експертни проучвания (доклад на GEM Bulgaria), което прави употребата им
неустойчива, но индикаторът е ключов за измерването на ефекта от мерки и
политики, свързани с предприемачеството.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор е ключов, защото позволява
кумулативно да се прецени ефектът от всички мерки, стимулиращи
предприемачеството, на свой ред ключово за създаването на иновация в града.
Докато останалите индикатори са по-скоро измерител на потенциал и на
необходими условия, предприемаческата активност измерва директно ефект,
ето защо е с най-висока релативна тежест.
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o Мерна единица: млн. лв.
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Този индикатор измерва способността на
стартиращите компании да достигнат стойност, достатъчна за
инвестиционен интерес и покупка. Данните са от InvestEurope на база на
регионални данни от BVCA и ЕИФ.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът дава представа за виталността на
предприемаческата екосистема. Голяма част от компаниите, в които е
инвестиран публичен и рисков капитал, не стигат до продажба и дори до
печалба, ето защо е съществено да измерваме доколко тази инвестиция е
оправдана. Тежестта е по-ниска, защото рискът е естествен елемент от
инвестицията в стартиращи компании.
ин 4 - Обем рискови инвестиции годишно
o Мерна единица: млн. лв.
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Този индикатор измерва общия обем на инвестиран
рисков капитал (публичен и частен) в предприемаческата екосистема. Данните
са от InvestEurope на база на регионални данни от BVCA и ЕИФ.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът дава оценка на инвестиционния
интерес в стартиращи предприятия, съответно в предприемаческата
екосистема, която отчита най-висок потенциал за иновация. Ефективни мерки
в посока развитие и виталност на тази екосистема би трябвало да водят до
повишение на инвестиционния интерес, въпреки че той е зависим и от други
политически, макроикономически фактори.
ин 5 - Брой компании, привличащи рисков капитал годишно
o Мерна единица: бр.
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Този индикатор също дава информация за броя
компании годишно, привличащи рисков капитал. Данните са от InvestEurope на
база на регионални данни от BVCA и ЕИФ.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор дава подобна информация на тази в
ин 4, но измерва широчина, вместо дълбочина на инвестиционната активност в
екосистемата. Тежестта му е сравнително по-ниска, тъй като
съотношението между компании, привличащи инвестиция, и такива запазващи
над три годишна активност, генериращи печалба и в крайна сметка иновация, не

ин 3 - Обем на продажби за продадени стартиращи компании годишно
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е голямо, но въпреки това можем да го ползваме като косвена оценка на
широчината на екосистемата.
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спрямо установените европейски класификации. Той е най-директният
измерител на постигането на стратегическата цел. Тежестите на този и ин 1
са изравнени, тъй като фокусът върху иновация е съществен за целта.

ИН 3 - Дял на икономика с висока добавена стойност
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
2
● Обосновка за комбо индикатора
Специфичната цел „Подобрена среда за иновации и за високопродуктивна
икономика” е свързана преди всичко с преход към по-голям дял на индустрии с висока
добавена стойност в градската икономика, т.е. индустрии, които генерират повисоки доходи, иновация, експортен потенциал. Този индикатор прави оценка с
наличните данни на степента на осъществяване на този преход.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял заети във високотехнологични сфери, тежест 1
ин 2 - Дял от БВП, произведен в индустрии с висока добавена стойност, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Дял заети във високотехнологични сфери
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът отчита каква част от работещите в
София са заети в дейности с високотехнологичен характер.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор е по-специфичен от предходните,
тъй като отчита заетостта и капацитета в секторите с найвисокотехнологично производство, съответно най-високи нива на иновация и
висока продуктивност. Това е добра оценка на обема на тези производства в
градската икономика.
ин 2 - Дял от БВП, произведен в индустрии с висока добавена стойност
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът отчита каква част от брутния
вътрешен продукт, изработван в София, е резултат от дейността на
индустрии с висока добавена стойност по съответната класификация
o Обосновка/аргументация – Този индикатор е по-широк и отчита дела на всички
индустрии с висока добавена стойност, незадължително високотехнологични,
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IV.2.5. Специфична цел №5 - Подобрени и ускорени административни и
управленски процеси
IV.2.5.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Активност на гражданското
участие

комбо

1

ИН 2

Степен на дигитализация

комбо

1

IV.2.5.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Активност на гражданското участие
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
1
● Обосновка за комбо индикатора
В целта “Подобрени и ускорени административни и управленски процеси” част от
аспекта “подобрени” разбираме като увеличаване (качествено и количествено) на
включването на гражданите. Използването на такъв индикатор е продиктувано от
разбирането, че публичните институции целят включването на гражданите, било
то като индивиди, било то като групи, в диалог, а не практикуването на
наставнически подход. Мерейки активността на гражданското участие,
индиректно мерим няколко неща: нормативната възможност за това, доверието
към институциите и осъзнаването на гражданите като субекти, от които нещо
зависи. И двата индикатора в тази цел са с тежест 1, защото поради липсата на
информация не са налични за отделните ГЕ, а само за цялата СО.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял ползотворно обработени сигнали, подавани от граждани, тежест 1
ин 2 - Дял от общинския бюджет, който се разпределя с директното участие на
граждани, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Дял ползотворно обработени сигнали, подавани от граждани
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 1
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o Разяснение/определение – Индикаторът отчита делът от сигналите, подавани
към СО и отчитани в Столичния инспекторат, които са довели до действие,
различно от административна преписка/доклад/писмо. Тоест е предприето
реално действие по съответния сигнал.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор е показател за това колко успешно
общинската власт успява да реагира на проблемите или предложенията на
гражданите. При ниски стойности на този индикатор можем да очакваме и
ниско ниво на доверие от страна на гражданите към способностите на
администрацията. Както и в комбо-индикатора тук информация имаме само на
ниво СО и затова не са използвани тежести.
ин 2 - Дял от общинския бюджет, който се разпределя с директното участие на
граждани
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът отчита каква част от общинския
бюджет бива изразходван чрез т.нар. „граждански бюджет”, при който под една
или друга форма гражданите насочват или директно определят за какво да бъде
изхарчена определена сума
o Обосновка/аргументация – Наличието на граждански бюджет е показател за
готовността на общинската власт да си сътрудничи с гражданите, т.е. да ги е
припознала като партньор. Продуктивното и активно взаимодействие между
граждани и местна власт е един от признаците на доброто управление. Както и
в комбо-индикатора тук информация имаме само на ниво СО и затова не са
използвани тежести.
ИН 2 - Степен на дигитализация
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
1
● Обосновка за комбо индикатора
В целта “Подобрени и ускорени административни и управленски процеси” част от
аспекта “ускорени” разбираме като намаляване на административната тежест,
намаляване на времето за процедиране на преписките, оптимизиране на
деловодните процеси и тези за вземане на решение. Дигитализацията е един от
най-важните инструменти за постигането на това. Индикаторът цели да покаже
степента на дигитализация на общината, боравейки с наличните към настоящия
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момент данни. И двата индикатора в тази цел са с тежест 1, защото поради
липсата на информация не са налични за отделните ГЕ, а само за цялата СО.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял от базите данни, съхранявани, обновявани и обработвани в машинночетим формат и единен стандарт, тежест 1
ин 2 - Дял от данните, съхранявани и достъпвани през единна база данни, тежест 1
ин 3 - Дял на услугите, които се предоставят и отчитат по автоматизиран начин,
тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Дял от базите данни, съхранявани, обновявани и обработвани в машинночетим формат и единен стандарт
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът отчита дела от данни, за които може
да се каже, че са дигитални. Това може да включва, без списъкът да е
изчерпателен: бази от данни, таблици, специализирани файлове (csv, geojson и
др.). Има немалко количество данни, които се съхраняват и обновяват в
машинно-четим формат, но за които не се прилага единен стандарт.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът е избран, тъй като показва степента
на навлизане в общинската администрация на синхронизирани системи за обмен
на информация, които са достъпни от всички общински служители.
Мотивацията тук е, че ако данните са в машинно-четим формат и единен
стандарт, то достъпът до тях, анализите върху тях и с тях, стават много полесни, а понякога дори възможни. Обратното също е важно. Както и в комбоиндикатора тук информация имаме само на ниво СО и затова не са използвани
тежести.

лист 986 от 1286

на анализи върху тези данни. В допълнение на това, наличието на база премахва
нуждата от подготовката и процедирането на писма с искане за данни, което
отнема съществена част от времето на администрацията. Както и в комбоиндикатора тук информация имаме само на ниво СО и затова не са използвани
тежести.
ин 3 - Дял на услугите, които се предоставят и отчитат по автоматизиран начин
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Този индикатор отчита степента на дигитализация
на административните услуги, предоставяни от общината, или т.нар.
„електронни услуги”.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът е използван, тъй като дава представа
за това до колко администрацията успява да предостави по-ефективно
обслужване на бизнеса и гражданите. Колкото повече услуги се предлагат освен
„на гише” и онлайн, толкова повече е прието да се смята, че администрацията е
дигитализирана. Както и в комбо-индикатора тук информация имаме само на
ниво СО и затова не са използвани тежести.

ин 2 - Дял от данните, съхранявани и достъпвани през единна база данни
o Мерна единица: %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът показва степента на обвързаност на
информацията вътре в общината, в контраст с практиката данни да се
съхраняват при всеки отделен експерт, по различен начин, без други общински
експерти да имат достъп до тях.
o Обосновка/аргументация – Колкото повече данни се съхраняват и достъпват
през единна база данни, толкова повече решения могат да се вземат на базата
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IV.2.6. Специфична цел №06 - Подобрена среда за наука и образование и
насърчаване на ученето през целия живот

лист 987 от 1286

ин 3 - Концентрация на образователна инфраструктура - общо - университети,
училища, ДГ, школи, ФА, тежест 1

IV.2.6.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Образователна инфраструктура

комбо

3

ИН 2

Образованост

комбо

2

ИН 3

Социална изключеност

комбо

1

IV.2.6.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Образователна инфраструктура
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Задължителна предпоставка за постигане на целта “Подобрена среда за наука и
образование и насърчаване на ученето през целия живот” е достъп до обектите на
образователната и научна инфраструктура. Чрез определяне на съществуващия
достъп на населението до училище и детска градина могат да се откроят жилищни
територии без наличие на обекти, за които е особено важно да са разпределени
равномерно спрямо нуждите на жителите на общината. Картината за
образователната и научна инфраструктура се допълва от концентрацията на
всички обекти, които могат да се отнесат в тази група - училища и детски
градини, университети и обекти на развойната дейност, учебни центрове, школи и
пр. Трите индикатора в състава на комбинирания индикатор са с равни тежести,
тъй като не се дава предимство на някой конкретен вид образователна/ научна
инфраструктура. В системата от индикатори по тази специфична цел,
комбинирания индикатор е с най-висока тежест, тъй като средата за наука,
образование и учене през целия живот е силно свързана с физическата
инфраструктура на тези обекти и достъпа до тях.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Пешеходен достъп до училища - дял необслужено население, тежест 1
ин 2 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население,
тежест 1

● Обяснение
ин 1 - Пешеходен достъп до училища - дял необслужено население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до училище. Пешеходният
достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9
мин. при движение със скорост 4 км/час) от училищата.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до основно образование. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп до
училище.
ин 2 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до общинска детска градина.
Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в
изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 4 км/час) от детските
градини.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до общински детски градини. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп/
разширяване на съществуващи/ изграждане на нови детски градини.
ин 3 - Концентрация на образователна инфраструктура - общо - университети,
училища, ДГ, школи и пр.
o Мерна единица - бр/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява изчисление на
абсолютната концентрация на обекти на образователната/ научната
инфраструктура на територията на Столична община по ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
потенциал за развитие на база повишената концентрация на образователни и
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научни обекти в тях, както и зоните с население за които не е достъпна
каквато и да е образователна инфраструктура.
ИН 2 - Образованост
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
2
● Обосновка за индикатора
В целта “Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през
целия живот” налага идентифициране на нуждите на населението на база данните
за степента на образованост. Чрез информацията за образование и възраст на
населението се идентифицират зоните, където за населението се припокриват
негативни образователни и възрастови показатели. Резултатите от външно
оценяване за 4-ти и 7-ми клас по български език и литература, както и оценките на
зрелостния изпит, отново по български и литература за 2019 г., са индикатор за
качеството на образованието и успеваемостта на учениците на територията на
общината.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 2
ин 2 - Концентрация на население на възраст над 65 години със средно образование,
тежест 1
ин 3 - Концентрация на население на възраст 15 - 65 с начално и по-ниско
образование, тежест 4
ин 4 - Концентрация на население на възраст 15 - 65 със средно образование,
тежест 1
ин 5 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г.
и ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г, тежест 2
ин 6 - Концентрация на училища с ниски оценки от матурите по БЕЛ за 2019 г.,
тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)

лист 988 от 1286

o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на възрастно население и население с начално и по-ниско
образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зони с
възрастно население, което е получило ниско или никакво образование. Тази
комбинация се счита за предпоставка за ниски доходи и ниски шансове за
реализиране в активен социален живот. Данните са от преброяване на НСИ 2011
г.
ин 2 - Концентрация на население на възраст над 65 години със средно образование
o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население със средно образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на възрастно население и население със средно образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се прецизират зоните с
възрастно население с необходимост от фокусирани дейности по отношение на
образоваността. Тежестта на съставния индикатор е по-ниска от тази на
предходния, тъй като нивото на образованост е по-високо.
ин 3 - Концентрация на население на възраст 15 - 65 с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население 15-65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на населението в активна възраст и населението с начално и пониско образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
трудоспособно население с необходимост от фокусирани дейности по
отношение на образоваността. Тежестта на съставния индикатор е найвисока в групата, тъй като отразява зоните, в които населението би било
възпрепятствано да постигне лично и обществено благополучие на база
образователни неравенства - тенденция с дългосрочен негативен ефект, както
за жителите на тези зони, така и за общината като цяло.
ин 4 - Концентрация на население на възраст 15 - 65 със средно образование
o Мерна единица - % население 15-65/ ГЕ; % население със средно образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
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o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на населението в активна възраст и населението със средно
образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се прецизират зоните с
трудоспособно население с необходимост от дейности по отношение на
образоваността. Тежестта на съставния индикатор е по-ниска в групата, тъй
като отразява зоните, в които все още активното население със средно
образование е с по-голяма възможност за продължаване на образованието.
ин 5 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
училища с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
o Мерна единица - % население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден успех на НВО
по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г.
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за концентрация
на най-младото население и ГЕ с училища, в които средния успех на националното
външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-ми клас по български език и литература
(БЕЛ) е нисък.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с образователни
неравенства и училища, които не успяват да подготвят учениците по основния
предмет, даващ информация за грамотността, в начален и основен етап.
ин 6 - Концентрация на училища с ниски оценки от матурите по БЕЛ за 2019 г.
o Мерна единица - училища, в които явилите се на матури по БЕЛ имат успех под
средния за София
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-негативен резултат)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва ГЕ според наличието на
училища, в които явилите се на матура по БЕЛ през 2019 г. ученици, са с оценки
под средните за Столична община.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор прецизира ГЕ с образователни
неравенства и в гимназиален етап. Тук тежестта е по-ниска, заради по-малката
връзка между местоположението на училището и учениците в гимназиален
етап, когато мобилността е по-висока и посещаваното училище в по-малка
степен може да е в зоната на местоживеене на ученика.
ИН 3 - Социална изключеност
● Тип
комбо индикатор
● Тежест

лист 989 от 1286

1
● Обосновка за комбо индикатора
По тази специфична цел зоните на социална изключеност, където вече е взето под
внимание образователното изключване, дават допълнителна информация за
потенциални целеви територии за приоритетна намеса именно в сферата на
образованието.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 12
ин 2 - Концентрация на население на възраст над 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 4
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП, тежест 20
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население, тежест 4
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население,
тежест 4
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г., тежест 4
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г., тежест 8
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., тежест 4
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г., тежест 4
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт, тежест 8
ин 11 - Удовлетвореност от доходи, тежест 1
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 12 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на възрастно население и население с начално и по-ниско
образование.

IV_ Зони за въздействие | 989

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.

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зони с
възрастно население, което е получило ниско или никакво образование. Тази
комбинация се счита за предпоставка за ниски доходи и ниски шансове за
реализиране в активен социален живот. Данните са от преброяване на НСИ 2011
г.
ин 2 - Концентрация на население на възраст на 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население 15-65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население в
трудоспособна възраст с начално и по-ниско образование. Допускането е, че
ниското образование е предпоставка за по-нископлатена работа
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
трудоспособно население с ниско образование. Тази комбинация е предпоставка
за по-слаби шансове на населението за реализиране на пазара на труда или
включване в него с по-ниско квалифициран труд.
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП
o Мерна единица - % население, което получава социална помощ
o Вътрешна тежест - 20 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население, което
получава социални помощи от Агенцията за социално подпомагане, към 2019 г. В
това число са включени деца подпомагани по Закона за социалното подпомагане
(ЗСПД), лица получаващи целеви помощи за отопление по Правилник за прилагане
на закона за социалното подпомагане (ППЗЗСП), лица получаващи помощи по
Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
o Обосновка/аргументация – индикаторът показва ГЕ, в които има концентрация
на население, което получава социална помощ от Министерство на труда и
социалната политика. Това е индикаторът, който има най-висока тежест в
оценката на териториите в СО, които имат нужда от специфични действия, за
да се подобрят условията за социална включеност. Той служи като косвен
индикатор за концентрация на население с ниски доходи и концентрация на
уязвими групи хора, които имат нужда от социална, финансова или материална
подкрепа.
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ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до училище. Пешеходният
достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9
мин. при движение със скорост 4км/час) от училищата.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до основно образование. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп до
училище.
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до общинска детска градина.
Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в
изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 4км/час) от детските
градини.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до общински детски градини. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп/
разширяване на съществуващи/ изграждане на нови детски градини.
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г.
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва концентрацията на
домакинства, които се отопляват с твърди горива
o Обосновка/аргументация – за целите на измерване на социалната включеност
на населението, начинът на отопление служи за косвен фактор, който показва
финансовия ресурс на домакинствата в СО. Забележка! Важно е да се отбележи,
че начинът на отопление зависи от степента на изградената инженерна
инфраструктура, която дава възможност за отопление, чрез ТЕЦ или ГАЗ,
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липсата на такава води до алтернативни начини на отопление като
електричество и твърди горива.
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
o Мерна единица - % население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден успех на НВО
по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г.
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за концентрация
на най-младото население и ГЕ с училища, в които средния успех на националното
външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-ми клас по български език и литература
(БЕЛ) е нисък.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с образователни
неравенства и училища, които не успяват да подготвят учениците по основния
предмет, даващ информация за грамотността, в начален и основен етап, което
в бъдеще е предпоставка за задълбочаване на социалните неравенства в тези
територии.
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г.,
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на наем на
имоти на кв.м. жилищна площ през 2019 г. на територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на наемите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г.
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на кв.м. жилищна
площ, която се получава от събраните данни за обяви на жилища през 2019 г. на
територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на имотите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
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o Разяснение/определение – Индикаторът представлява оценка на достъпа до
спирки на обществения транспорт. В комбо индикатора има общо шест
индикатора. Първите три индикатори се отнасят за дял на населението с
пешеходен достъп до МГТ, но разделени по изохрон от три различни разстояния
400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4км/час). Това позволява
даването на по голяма тежест на достъпността до 400 м в сравнение с 800м.
Същият метод е използван и за следващите три индикатора за дял на
населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях
тежестите са малко по-ниски с което целим да покажем, че достъпът до целия
градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна тежест, когато
става въпрос за обособен релсов транспорт.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът цели да покаже ГЕ, чиято обслуженост
от спирки е най-малка. Наличността на спирки е важен елемент от
мобилността на населението и жизнената среда в един град. Липсата на такива
е предпоставка за затруднена мобилност, съответно затруднен достъп до
работни места, здравеопазване, образование, магазини, места за отдих и
забавление. Липсата на обслуженост от градски транспорт води до зависимост
от личен автомобил за придвижване и достъп до базови нужди, който обаче
често е непосилно удоволствие за социално изключените групи.
ин 11 - Удовлетвореност от доходи
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, което не е
удовлетворено от доходите си.
o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от доходите е измерена в
рамките на социологическо проучване, което оценява Качеството на живот в
СО, проведено през 2018 г, Индикаторът получава ниска тежест, защото
данните от изследването са представителни към по-голяма територия, която
е съставено от няколко градоустройствени единици.
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население с
прекъснати здравноосигурителни права към юли 2020 г.
o Обосновка/аргументация – Лицата с прекъснати здравноосигурителни права
губят достъп до здравна грижа, профилактични прегледи и лечение. В случай на
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нужда, те трябва да разчитат изцяло на лични финансови средства, с които да
покрият здравните си разходи. Индикаторът има ниска тежест, заради
пространствения характер на данните, които са валидни за дела на
неосигурените лица на ниво район. ГЕ, които попадат в тези зони получават
тежест 1.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
КОНКУРЕНТНА, ИНОВАТИВНА И ИНТЕЛИГЕНТНА
ПОДОБРЕНА СРЕДА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ И
НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Зони за въздействие по СЦ 6
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

с. Бусманци

умерена

36

м. Батарея

висока

347

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

111

53

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

354

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

114

с. Мърчаево

умерена

54

кв. Кръстова вада - изток

висока

378

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

137

с. Яна

умерена

59

с. Кубратово

висока

386

ж.к. Изгрев

висока

152

с. Бистрица

умерена

63

ж.к. Свобода

висока

399

в.з. Беловодски път

висока

156

с. Волуяк

умерена

82

с. Ботунец

висока

420

ж.к. Факултета

висока

171

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

умерена

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

умерена

83

в.з. Градище

висока

439

НПЗ Изток, м. Къро

висока

175

93

с. Кокаляне

висока

452

ж.к. Студентски град - юг

висока

186

с. Житен

умерена

108

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

470

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

210

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

умерена

118

кв. Хладилника

висока

475

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

259

ж.к. Овча Купел - 1

умерена

129

в.з. Бистрица - Цонкина махала

висока

476

в.з. Киноцентър част 3

висока

270

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

133

в.з. Банкя

висока

485

НПЗ Хладилника

висока

361

в.з. Кокаляне

умерена

ж.к. Левски - зона Г

умерена

135

с. и в.з. Иваняне

висока

498

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

463

140

гр. Банкя - кв. Вердикал

висока

542

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

висока

490

кв. Враждебна

умерена

144

кв. Филиповци

висока

31

кв. Люлин - разширение - запад

средна

552

с. Балша

умерена

146

с. Желява

висока

58

ж.к. Дружба 1 - запад

средна

148

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

127

ЦГЧ Зона Б19+

средна

163

с. Мировяне

висока

136

НПЗ Орион

средна

164

в.з. Малинова долина - изток

висока

255

ж.к. Дружба 1 - изток

средна

169

с. Войнеговци

висока

306

кв. Овча Купел - юг

средна

172

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

307

кв. Овча Купел - север

средна

177

ЦГЧ Зона Б18+

висока

393

ж.к. Левски - зона В

средна

183

кв. Сеславци

висока

409

ЦГЧ Зона Б5+

средна

184

ж.к. Люлин - 6 мр

висока

432

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

средна

187

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

437

НПЗ Средец 2

средна

192

с. Локорско 1

висока

444

м. Овча Купел - кв. 50

средна

193

кв. Христо Ботев

висока

447

ж.к. Надежда 2

средна

196

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

460

ж.к. Люлин - 9 мр

средна

203

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

висока

482

ж.к. Младост 4

средна

211

в.з. Малинова долина - запад

висока

494

ж.к. Люлин - център

средна

214

кв. Република

висока

499

ж.к. Хаджи Димитър

средна

216

в.з. Малинова долина - герена

висока

502

ж.к. Люлин - 10 мр

средна

241

кв. Модерно предградие

висока

504

ж.к. Обеля 1

средна

248

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

519

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

средна

252

ж.г. София - вилидж

висока

529

ж.к. Люлин - 1 мр

средна

267

Панчарево - Черешови градини изток

висока

1

с. Владая

умерена

275

м. Драгалевци - разширение - север

висока

2

с. Лозен

умерена

278

кв. Малинова долина - изток

висока

9

ж.к. Фондови жилища

умерена

285

Драгалевци, в.с. Мирамонте

висока

25

м. Манилов дол

умерена

288

ж.к. Сердика

висока

80

с. Долни Лозен

умерена

331

ж.к. Обеля 2

висока

96

с. Герман

умерена

343

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

99

ж.к. Горубляне 2 и 3

умерена
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IV.2.7. Специфична цел №7 - Подобряване на условията за здравословен и
активен живот
IV.2.7.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Условия за достъп до здравно
обслужване

комбо

4

ИН 2

Достъп на населението до спорт и
игра

комбо

8

ИН 3

Обслуженост на населението от
обекти на зелената система за
широко обществено ползване

комбо

12

ИН 4

Състояние на въздух

комбо

12

ИН 5

Състояние на почви

комбо

4

ИН 6

Състояние на води

комбо

4

ИН 7

Шумово замърсяване

комбо

4

ИН 8

Социална изключеност

комбо

16

ИН 9

Удовлетвореност от
здравословното си състояние

единичен

1

IV.2.7.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН1 - Условия за достъп до здравно обслужване
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът дава възможност да бъдат оценени условията за достъп до здравна
инфраструктура на територията на Столична община, като се идентифицират
зони, които не са добре обслужени от структури на доболничната помощ като
Диагностично консултативни центрове, лекарски практики или от обекти на
свързани със здравната грижа като аптеки, оптики и лаборатории
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Концентрация на здравна инфраструктура (болници, ДКЦ, медицински център,
лекарски практики)
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ин 2 - Концентрация на обслужващи обекти свързани със здравето (аптеки, оптики,
лаборатории), тежест 1
ин 3 - Достъп на население до ДКЦ, тежест 3
● Обяснение
ин 1 - Концентрация на здравна инфраструктура (болници, ДКЦ, медицински
център, лекарски практики)
o Мерна единица: [бр]
o Вътрешна тежест - 2 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва броя на обекти на здравна
инфраструктура болници, ДКЦ, медицински център, лекарски практики, които се
намират в ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът дава възможност да се
идентифицират ГЕ с по-висока концентрация на здравни обекти, които
обслужват населението и да се идентифицират територии, които не са добре
обслужени от здравни обекти.
ин 2 - Концентрация на обслужващи обекти свързани със здравето (аптеки,
оптики, лаборатории)
o Мерна единица: [бр]
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва броя на аптеки, оптики и
лаборатории, които се намират във всяка ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът оценява до колко една ГЕ е обслужена
от обекти свързани със здравето, които осигуряват основни услуги като
достъп до аптеки, оптики и лаборатории.
ин 3 - Достъп на население до ДКЦ, тежест 3
o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на населението в ГЕ в
София град, което няма пешеходен достъп до ДКЦ
o Обосновка/аргументация – Индикаторът показва ГЕ е София град, които нямат
ИН2 - Достъп на населението до спорт и игра
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
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8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът представлява оценка на достъпа до места за игра и спорт и има за
цел да покаже ГЕ, които обслужеността от такива обекти е най-малка.. Той е важен
елемент от мобилността на населението и жизнената среда в един град.
Тежестта на индикатора се определя от необходимостта да приоритизираме
достъпа на населението до места за спорт и игра в публични пространства, но е
определен с тежест 4, тъй като за да осигурим изпълнението на целта първо е
важно да постигнем индикатори като достъп на населението до зелени обекти, в
които да се реализират още обекти за игра и спорт, както и да се подсигури
екологичното състояние на средата, за да стане тя жизнена.
В комбо индикатора има общо три индикатора. Два от тях са с една и съща
тежест. Това е така защото не целим да приоритизираме, а да покажем, че достъпа
до игра и достъпа до спорт трябва да бъдат еднакво важни. По този начин
поставяме здравето и мобилността на потенциалните ползватели, съответно децата и подрастващите и възрастните като еднакво важни за развитие.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки
ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки
ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с обществен
достъп
● Обяснение
ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки
o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 3 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение –
o Индикаторът представлява дял от населението в една градоустройствена
единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до детски площадки, с публичен
достъп, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е предварително
изчислен на база на средна скорост за придвижване и пешеходната мрежа в
града..
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една ГЕ
младото население (децата) има достъп на пешеходно разстояние до детска
площадка - място за игра. Това е важно, тъй като за малки деца се оценява високо
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наличието на бърз и удобен достъп до места за игра, чрез ходене пеша не повече
от 9 минути.
o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на детски
площадки. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
обслуженост от детски площадки, но има население, което се нуждае от такива
обекти. Така се идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може
всички жители на общината да имат достъп до свободни места за игра.
ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки
o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 3 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до публични
спортни площадки, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е предварително
изчислен на база на средна скорост за придвижване и пешеходната мрежа в
града.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една
градоустройствена единица хората имат достъп до публични обекти за спорт
- спортни площадки. Това важи както за подрастващото, така и за
възрастното население.
o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на спортни
площадки. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
обслуженост, но има население, което се нуждае от такива обекти. Така се
идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може всички жители на
общината да имат достъп до безплатни съоръжения за спорт.
ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с обществен
достъп
o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 2 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до
дворовете на общински училища, които са със свободен достъп, в рамките на
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600м (или 9 минути) ходене пеша. Свободен достъп означава дворът на
училището и изградената база на открито за спорт да бъде свободна за
ползване от външни лица, извън работно време на училището.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект на интерес е
предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и
пешеходната мрежа в града.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една ГЕ
населението има достъп на пешеходно разстояние до дворовете на общински
училища, които са със свободен достъп. Това е важно, тъй като изградената
материална база на училищата може и трябва да има възможност да се използва
от повече от една група ползватели.
o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на дворовете на
училищата. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
достъп до дворове на училища, но има население, което се нуждае от такива
обекти, като форма на спортни площадки.
ИН3 - Обслуженост на населението от обекти на зелената система с широко
обществено ползване
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
12 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът има за цел да покаже териториите с най-лоша обслуженост на
населението от обекти на зелената система за широко обществено ползване като
отразява, както съществуващото положение на изградеността на градските
паркове и градини, така и потенциалните зелени площи заложени в
устройствените планове на града и нереализираните обекти.. Този комбо
индикатор е с най-висока тежест (5). Той индикира пропуски в баланса на
територията и отразява зоните с най-лош природен капитал. Обектите на
зелената система са “гръбнака” чистата и здрава жизнена среда и без тях би било
невъзможно да се развие природния капитал и да се постигне богато
биоразнообразие.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
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ин 1 - Дял от населението потенциално необслужено от (нереализирани) паркове и
градини
ин 2 - Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини.
● Обяснение
ин 1 -Дял от населението потенциално необслужено от (нереализирани) паркове и
градини
o Мерна единица: [бр.]
o Вътрешна тежест - 3 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторътт показва брой хора необслужени от
реализирани и нереализирани паркове и градини
o Обосновка/аргументация - Индикаторът има за цел да покаже ГЕ, чието
население не само е необслужено от съществуващи паркове и градини, но и няма
перспектива да бъде обслужено от неизградени обекти на зелената система. За
целта е използван мрежови анализ на тероторията на Столична община, като за
обслужено население се счита това, което попада в пешеходния изохрон на
достъпност от 200-400-600м.
ин 2 -Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини
o Мерна единица: [бр.]
o Вътрешна тежест - 6 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва количеството жители
необслужени от съществуващите обекти на зелената система за широко
обществено ползване-паркове и градини
o Обосновка/аргументация - Индикаторът има за цел да покаже текущото
състояние на зелената система и достъпа на гражданите до ежедневен
активен и пасивен отдих, липсата на благоприятното въздействие на
градските паркове и градини и всички екосистемни услуги, които те
предоставят. За целта е използван мрежови анализ на тероторията на
Столична община, като за обслужено население се счита това, което попада в
пешеходния изохрон на достъпност от 200-400-600м. Този индикатор с найвисока вътрешна тежест (6) тъй като отразява текущото състояние на
зелената система и възможностите за интегриране на природен капитал в
градска среда., създаване на по-чиста и здрава жизнена среда в кварталите и
стимулиране на биоразнообразието.
ИН4 - Състояние на въздух
● Тип
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комбо индикатор
● Тежест
12
● Обосновка за комбо индикатора
Справянето с екологичните проблеми е дългосрочна цел, която намира централно
място в редица стратегически и други документи на международно, национално и
местно ниво. Подобряването на параметрите за състоянието на околната среда е
от ключово значение и за Програма за София. Постигането на по-чисти въздух, ще
подобри здравето и благосъстоянието на хората и ще намали разходите за
здравеопазване и загубените работни места.
Екосистемите осигуряват храна, прясна вода, чист въздух и подслон и тяхното
опазване и поддържане в добро състояние е от първостепенно значение. По този
начин ще се постигне и намаляване на природните бедствия, вредителите и
болестите и ще се спомогне за регулирането на климата. Подобряването на
природната среда ще окаже положителен принос и за спиране на загубата на
биологично разнообразие, но в същото време ще даде и нови възможности за
бизнеса.
Насърчаването на принципите на зелената и кръговата икономика, доброто
управление на отпадъците също ще допринесе за намаляване на замърсяването.
Тези аспекти са обхванати от индикатори и по други специфични цели.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1- Гъстота на населението, тежест 5
ин 2- ГЕ, в които има превишаване на нормата за азтони диоксиди, тежест 10
ин 3 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от
всички източници, тежест 10
ин 4 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива, тежест 7
● Обяснение
ин 1- Гъстота на населението
o Мерна единица -[жители/км2]
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение- Този индикатор има за цел да измери количеството
хора на кв.м.. обитаващи дадена територия
o Обосновка/аргументация - С този индикатор се цели да изпъкнат териториите
с най-висока гъстота на населението, тъй като се предполага, че това са
зоните с най-голямо денонощно натоварване и справянето с проблемите в
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качеството на въздуха на тези места ще подобри живота на максимално много
граждани.
ин 2- ГЕ, в които има превишаване на нормата за азотни диоксиди
o Мерна единица o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение - индикаторът има за цел да покаже
градоустройствените единици с най-голямо превишение на количествата на
азтони диоксиди
o Обосновка/аргументация - основен източник на азотен диоксид са горивните
процеси от моторните превозни средства, някои части от промишлеността и
топлоелектрическите централи. В комбинация с интензивна слънчева светлина
и летливи органични съединения азотния диоксид може да взаимодейства със
средата химически и да доведе до образуването на вторични замърсители.
Комплексността на проблема със замърсяването с азотен диоксид и рисковете
за човешкото здраве, до които води налагат този индикатор да е с най-висока
тежест (10), тъй като е и един от основните показатели за чистотата на
атмосферния въздух.
ин 3 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от
всички източници
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение – този индикатор представя една от нормите на
вредни вещества в атмосферния въздух, залегнала в Наредба №12 от 15 юли 2010
г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух определя нормите за SO2,
NO2, ФПЧ, Pb, СО, О3 и бензен. Първичните фини прахови частици произхождат
от природни източници или антропогенни източници. Допустимият брой
превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 е 35 броя за една година.
o Обосновка/аргументация – замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10
продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух на
национално ниво, като СО не прави изключение. Основен източник на
регистрираните наднормени замърсявания са битовите и транспортните
дейности на територията на общината, както и замърсените и лошо
поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на
атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на
неблагоприятните климатични условия на територията на СО. Индикаторът
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има най-високата вътрешна тежест, тъй като замърсяването на въздуха е
едно от най-сериозните предизвикателства за СО.
ин 4 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива
o Мерна единица - бр.
o Вътрешна тежест - 7
o Разяснение/определение – броят домакинства, които се отопляват на твърди
горива е важен индикатор за идентифициране на източниците на замърсяване
на въздуха. Данните за този индикатор са получени чрез социологическо проучва
по проект на СО сравнени и допълнени с данни от националното преброяване
през 2011 г.
o Обосновка/аргументация – локализирането на източниците на замърсяване в
резултат на изгаряна не твърди горива за битово отопление ще позволи поефективно планиране на мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от
битовото отопление, което е основният източник на замърсяване на въздуха с
ФПЧ10. Поради високият приоритет на замърсяването на въздуха, този
индикатор също получава най-висока тежест.
ИН5 - Състояние на почви
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора
Почвите са невръзващаем и несъизмерим с човешкия живот ресурс. Веднъж
нарушен, техния крехък баланс става изключително труден за възстановяване.
Поради тази причина, за пълната оценка на екологичното състояние и капацитет
на Столична община, индикатора състояние на почвите заема важно място с
висока тежест (4). Двата съставни индикатора -”Дял потенциално замърсени
почви” и “Дял замърсени почви” целят да отразят най-уязвимите и пострадали от
човешкото въздействие територии в границата на столицата. Това са
територии, към които всяка намеса и инвестиция трябва да бъде специфично
премерена и съобразена с характера на замърсяването.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял потенциално замърсени почви, тежест 2
ин 2 - Дял замърсени почви, тежест 5

лист 999 от 1286

ин 1 - Дял потенциално замърсени почви
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – това са територии, за които по анализ на
индикативни данни и експертна оценка е определено, че има обосновано
предположение, че може да са замърсени с различни вредни вещества. Като това
включва територии на бивши индустриални зони с потенциално замърсяващи
индустрии при не добро спазване на добрите екологични практики, наложени
през последните години и/или територии, които са в близост до установено
замърсени и нерекултивирани територии, за които на базата на оценки на
сходни случаи има обосновано предположение, че може да са замърсени от
аерозолен или воден пренос на замърсители.
o Обосновка/аргументация – замърсяването на почви от минали индустриални и
конкретно минно добивни и преработвателни дейности е изключително важно
да се локализира и да се вземат адекватни мерки както при източника на
замърсяване, така и при нарушените терени, за да се предотврати
допълнително разпространение на замърсители и увеличаване на деградирали
тересни. Замърсяването на почвите с тежки метали и радионуклиди освен
екологичен проблем е свързан и със сериозни здравни проблеми (което е
установено и доказано в научната литература) и за това установяването му в
потенциално замърсените територии и прилагането на метода на
предпазливостта за екологични аспекти е с най-висока степен. Индикаторът
има по-ниска тежест (2) поради наличието на индикатор “Дял замърсени почви”,
които борави с по-пълноценни данни.
ин 2 - Дял замърсени почви
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – % от територия на землище с установени чрез
пробонабиране и анализи замърсени почви с наднормено замърсяване.
o Обосновка/аргументация – при този индикатор в допълнение имаме установени
през годините наднормени замърсявания на определени територии и липса на
доказателства за предприети мерки и действия по отстраняване и
ограничаване на екологичните щети. Този индикатор бива откроен с най-висока
вътрешна тежест поради пълнотата на данните, с които е изготвен.
ИН6 - Състояние на води
● Тип

IV_ Зони за въздействие | 999

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.

комбо индикатор
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора
Правилната оценка, мониторинг и управление на водния ресурс на Столична община
са от ключово значение за пълноценното усвояване на тази изключително ценна
природна даденост. Състоянието на водите е от ключово значение както за
здравето на всяка една биоценоточна съвкупност, така и за здравето на широката
общественост помещаващи се на територията на столицата. Екологичния
статус на водите трябва да бъде следен във възможно най-дребен детайл, а
устройствените проблеми свързани с коритата на реките да се елиминират, тъй
като това е една предпоставка за ограничаването и компроментирането на
ресурс, който следва да бъде достъпен за широката общественост и предоставя .
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Степен на изграденост на канализационната мрежа, тежест 10
ин 2 - Дял на имотите с устройствени проблеми през които минава река, тежест 8
ин 3 - ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките, тежест 4
ин 4 - ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на повърхностните води,
тежест 4
ин 1 - Степен на изграденост на канализационната мрежа
o Мерна единица - % от дължината на уличната мрежа
o Вътрешна тежест - 10
o Разяснение/определение – този индикатор отразява процентното отношение
на дължината на канализационната мрежа към общата дължина на уличната
мрежа
o Обосновка/аргументация – СО с агломерациите, включени в границите ѝ все още
изостава значително от стандартите, определени от директивата за
пречистване на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО). Степента
на изграденост на канализационната мрежа има директна връзка с екологичното
състояние на територията. Липсата на канализация е основна причина за
нарушаване на екологичното равновесие, а също така крие риск за здравето на
населението, поради което на този индикатор е поставена най-висока тежест
(10)
ин 2 - Дял на имотите с устройствени проблеми, през които минава река
o Мерна единица - %

лист 1000 от 1286

o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – Този индикатор измерва дела на имотите с
устройствени проблеми, през които минава дадена река, спрямо броя на всички
имоти, през които минава същата река.
o Обосновка/аргументация – реките са национално богатство, защитени от
конституцията на Р. България. Те подлежат на редица устройствени и
нормативни изисквания. За всеки речен участък трябва да има самостоятелен
поземлен имот в кадастралната карта, публична държавна собственост, начин
на трайно ползване “за река”. В устройствените планове те трябва да попадат
в територия с подходящ устройствен режим - паркове, градски канали, зелени
клинове и др. След направен анализ на част от речната система на СО (тази,
която минава през града) е установен голям процент на речни участъци, които
минават през частни имоти, нямат собствен ПИ и са със сгрешени кадастрални
характеристики. Този факт силно затруднява инвестиционните дейности на
СО и инвеститори, дейностите по устройство на територията, превенцията
от наводнения, поддържането на богато биоразнообразие и осигуряване на
добри екосистемни услуги. Необходими са поредица от процедури за решаване на
описаните проблеми, предимно кадастрални, включително и съдебно
производство.
ин 3 - ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Този индикатор отчита ГЕ, за които не е направен
анализ, необходим за предишния индикатор 2.
o Обосновка/аргументация – Данните от този анализ показват за каква част от
ГЕ няма информация за устройствения режим на реките и съответно къде има
необходимо да се направи/довърши, за да обхване цялата хидрографска мрежа за
територията на СО с цел определяне на индикатор 2..
ин 4 - ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на повърхностните води
o Мерна единица – бр.
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – идентифицирани ГЕ, през които преминават
повърхностни водни обекти, за които липсва информация от националната
мониторингова мрежа на Басейнова дирекция за състояние на повърхностните
водни обекти, като поради липсата на изградена канализационна мрежа нагоре по
течението на водните обекти може да се направи обосновано предположение, че
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има нерегламентирани зауствания на битово-фекални отпадни води в тях и
съответно има замърсявания. Обоснованото предположение се базира на данни
от непълно картиране на нерегламентирани зауствания от СВ, предоставени в
чернова на РПИП и тенденциите, които са установени там, както и от
анализите за и предложените мерки във връзка с наличност на замърсявания и
връзката с неизградена канализационна мрежа в ПУРБ 2016 г.
o Обосновка/аргументация – допълването и сгъстяване на мониторинговата
мрежа по реките в СО, ще даде достатъчно данни, които ще обосноват мерки за
преустановаване на нерегламентирани зауствания, по-добър мониторинг по
изпълнение на устройственото планиране и строителството. Подобряването
на качеството на водите, като цяло ще подобри използването на реките за
рекреационни дейности, ще даде ценна информация за подобряване на
биоразнообразието и повишаване на екосистемните услуги. Предвид
важността на наличието на данни за качеството с цел да се идентифицират
проблемите с липсата на канализация на индикатора е дадена тежест 4.
ИН7 – Шумово замърсяване
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора
Шумовото замърсяване в градските територии е засилващ се проблем, особено в
силно урбанизирани и развиващи се градове като София. Значението на шумовите
нива в градовете е все по-дискутирана и изследвана тема, като някои от
последните доклади на ЕК го поставят наравно със атмосферното замърсяване
като здравен риск за населението, водещо до стрес и редица здравословни
проблеми засягащи, както физическото така и психическото здраве на жителите.
Освен всичко високите нива на дневен и нощен шум са заплаха и за наличието на
богато биоразнообразие в градовете. Подхода за справянето с този проблема
следва да бъде холистичен, чрез преосмислянето и оптимизирането на почти
всички градски системи - озеленяване, транспорт, жилищна политика и други.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Гъстота на населението, тежест 5
ин 2 - Нива на дневно/нощно шумово замърсяване, тежест 10
● Обяснение

лист 1001 от 1286

ин 1 - Гъстота на населението
o Мерна единица - жители/кв.км
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение - този индикатор има за цел да измери и подчертае
зоните с висока гъстота на населението
o Обосновка/аргументация - зоните с голяма гъстота на населението следва да
бъдат както най-генериращите шумово замърсяване, така и най-засегнатите
от него, поради големия брой хора живеещи в тези територии от
урбанизираната среда. В комбинация с индикатор за шумово замърсяване, целим
да получим най-приоритетните зони за намеси спрямо броя живущи хора, което
ще даде възможност за подобряване на жизнената среда на максимален брой
жители.
ин 2 - Нива на дневно/нощно шумово замърсяване
o Мерна единица - dB(А)
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с
продължителност 12 часа), а нощният период - времето от 23 до 7 ч. (с
продължителност 8 часа). Индикаторът е отчетен в съответствие с
изискванията на Наредба 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
o Обосновка/аргументация – Нивото на шума в повече от ¾ от пунктовете на
територията на град София се задържа трайно над гранични стойности, което
е неблагоприятно. Не се регистрират съществени промени в измерените
еквивалентни нива на шума през последните две години. Относителният дял на
пунктовете в диапазона под 58 dB(А) е най-голям, като в него попадат преди
всичко жилищни територии, зони за обществен и индивидуален отдих и зони
извън урбанизираните територии. В пунктовете в близост до интензивен
трафик и релсов транспорт, нивото на шума трайно се запазва над гранични
стойности. Индикаторът има вътрешна тежест 4, тъй като шумовото
замърсяване се нарежда на второ място по негативно въздействие върху
човешкото здраве след замърсяването на въздуха.
ИН8 - Социална изключеност
● Тип
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лист 1002 от 1286

комбо индикатор
● Тежест
16
● Обосновка за комбо индикатора
По тази специфична цел зоните на социална изключеност, където вече е взето под
внимание образователното изключване, дават допълнителна информация за
потенциални целеви територии за приоритетна намеса именно в сферата на
образованието.

o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на възрастно население и население с начално и по-ниско
образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зони с
възрастно население, което е получило ниско или никакво образование. Тази
комбинация се счита за предпоставка за ниски доходи и ниски шансове за
реализиране в активен социален живот. Данните са от преброяване на НСИ 2011
г.

● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 12
ин 2 - Концентрация на население на възраст над 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 4
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП, тежест 20
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население, тежест 4
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население,
тежест 4
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г., тежест 4
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г.
и ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г., тежест 8
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., тежест 4
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г., тежест 4
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт, тежест 8
ин 11 - Удовлетвореност от доходи, тежест 1
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права, тежест 1

ин 2 - Концентрация на население на възраст на 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица: [дял (%) население 15-65/ ГЕ; дял (%) население с начално и пониско образование/ ГЕ]
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население в
трудоспособна възраст с начално и по-ниско образование. Допускането е, че
ниското образование е предпоставка за по-нископлатена работа
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
трудоспособно население с ниско образование. Тази комбинация е предпоставка
за по-слаби шансове на населението за реализиране на пазара на труда или
включване в него с по-ниско квалифициран труд.
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП
o Мерна единица: [% население, което получава социална помощ]
o Вътрешна тежест - 20 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население, което
получава социални помощи от Агенцията за социално подпомагане, към 2019 г. В
това число са включени деца подпомагани по Закона за социалното подпомагане
(ЗСПД), лица получаващи целеви помощи за отопление по Правилник за прилагане
на закона за социалното подпомагане (ППЗЗСП), лица получаващи помощи по
Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
o Обосновка/аргументация – индикаторът показва ГЕ, в които има концентрация
на население, което получава социална помощ от Министерство на труда и
социалната политика. Това е индикаторът, който има най-висока тежест в
оценката на териториите в СО, които имат нужда от специфични действия, за
да се подобрят условията за социална включеност. Той служи като косвен
индикатор за концентрация на население с ниски доходи и концентрация на

● Обяснение
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица: [дял (%) население над 65/ ГЕ; дял (%) население с начално и пониско образование/ ГЕ]
o Вътрешна тежест - 12 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
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уязвими групи хора, които имат нужда от социална, финансова или материална
подкрепа.
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население
o Мерна единица: [% необслужено население на ГЕ]
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до училище. Пешеходният
достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9
мин. при движение със скорост 4км/час) от училищата.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до основно образование. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп до
училище.
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
o Мерна единица: [% необслужено население на ГЕ]
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до общинска детска градина.
Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в
изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 4км/час) от детските
градини.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до общински детски градини. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп/
разширяване на съществуващи/ изграждане на нови детски градини..
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г..
o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва концентрацията на
домакинства, които се отопляват с твърди горива
o Обосновка/аргументация – за целите на измерване на социалната включеност
на населението, начинът на отопление служи за косвен фактор, който показва
финансовия ресурс на домакинствата в СО. Забележка! Важно е да се отбележи,
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че начинът на отопление зависи от степента на изградената инженерна
инфраструктура, която дава възможност за отопление, чрез ТЕЦ или ГАЗ,
липсата на такава води до алтернативни начини на отопление като
електричество и твърди горива.
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
o Мерна единица: [дял (%) население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден успех на
НВО по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г.]
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за концентрация
на най-младото население и ГЕ с училища, в които средния успех на
националното външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-ми клас по български език и
литература (БЕЛ) е нисък.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с образователни
неравенства и училища, които не успяват да подготвят учениците по основния
предмет, даващ информация за грамотността, в начален и основен етап, което
в бъдеще е предпоставка за задълбочаване на социалните неравенства в тези
територии..
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г.,
o Мерна единица: [евро/м2]
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на наем на
имоти на кв.м. жилищна площ през 2019 г. на територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на наемите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г.
o Мерна единица: [евро/м2]
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на кв.м.
жилищна площ, която се получава от събраните данни за обяви на жилища през
2019 г. на територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на имотите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт
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o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява оценка на достъпа до
спирки на обществения транспорт. В комбо индикатора има общо шест
индикатора. Първите три индикатори се отнасят за дял на населението с
пешеходен достъп до МГТ, но разделени по изохрон от три различни разстояния
400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4км/час). Това позволява
даването на по голяма тежест на достъпността до 400 м в сравнение с 800м.
Същият метод е използван и за следващите три индикатора за дял на
населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях
тежестите са малко по-ниски с което целим да покажем, че достъпът до целия
градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна тежест, когато
става въпрос за обособен релсов транспорт.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът цели да покаже ГЕ, чиято обслуженост
от спирки е най-малка. Наличността на спирки е важен елемент от
мобилността на населението и жизнената среда в един град. Липсата на такива
е предпоставка за затруднена мобилност, съответно затруднен достъп до
работни места, здравеопазване, образование, магазини, места за отдих и
забавление. Липсата на обслуженост от градски транспорт води до зависимост
от личен автомобил за придвижване и достъп до базови нужди, който обаче
често е непосилно удоволствие за социално изключените групи.
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o Обосновка/аргументация – Лицата с прекъснати здравноосигурителни права
губят достъп до здравна грижа, профилактични прегледи и лечение. В случай на
нужда, те трябва да разчитат изцяло на лични финансови средства, с които да
покрият здравните си разходи. Индикаторът има ниска тежест, заради
пространствения характер на данните, които са валидни за дела на
неосигурените лица на ниво район. ГЕ, които попадат в тези зони получават
тежест 1.

●
●
●

●

ИН9 - Удовлетвореност от здравословното си състояние
Мерна единица:
[%]
Тежест
1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
Разяснение/определение
Индикаторът показва делът население, което не е удовлетворено от
здравословното си състояние
Обосновка/аргументация
Удовлетвореността от здравословното състояние е измерена в рамките на
социологическо проучване, което оценява Качеството на живот в СО, проведено
през 2018 г, Индикаторът получава ниска тежест, защото данните от
изследването са представителни към по-голяма територия, която е съставено от
няколко градоустройствени единици.

ин 11 - Удовлетвореност от доходи
o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, което не е
удовлетворено от доходите си.
o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от доходите е измерена в
рамките на социологическо проучване, което оценява Качеството на живот в
СО, проведено през 2018 г, Индикаторът получава ниска тежест, защото
данните от изследването са представителни към по-голяма територия, която
е съставено от няколко градоустройствени единици.
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права
o Мерна единица: [%]
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население с
прекъснати здравноосигурителни права към юли 2020 г..

IV_ Зони за въздействие | 1004

лист 1005 от 1286

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.

ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
МНОГООБРАЗНА, АВТЕНТИЧНА И ЖИЗНЕНА
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН И АКТИВЕН
ЖИВОТ

Зони за въздействие по СЦ 7
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

6

в.з. Градище

висока

3

с. Долни Лозен

средна

482

в.з. Киноцентър част 3

средна

15

ж.к. Фондови жилища

висока

5

с. Ботунец

средна

496

кв. Враждебна

средна

16

с. Герман

висока

21

м. Гърдова глава

средна

502

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

средна

43

в.з. Банкя

висока

35

с. Бусманци

средна

503

ЦГЧ Зона Г14 - запад

средна

52

с. и в.з. Иваняне

висока

39

гр. Банкя - разширение

средна

517

ж.к. Дружба 2 - запад

средна

53

ж.к. Младост 1А

висока

48

кв. Люлин - разширение - запад

средна

4

кв. Драгалевци

умерена

54

с. Яна

висока

50

м. Батарея

средна

7

с. Долни Пасарел

умерена

58

кв. Филиповци

висока

55

гр. Банкя - кв. Вердикал

средна

8

с. Панчарево

умерена

77

в.з. Малинова долина - изток

висока

64

с. Желява

средна

12

кв. Симеоново

умерена

80

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

76

с. Мировяне

средна

19

кв. Бояна

умерена

81

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

79

с. Войнеговци

средна

23

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

86

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

82

кв. Кръстова вада - изток

средна

26

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

умерена

91

кв. Сеславци

висока

83

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

44

ЦГЧ Зона А - север

умерена

96

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

87

ЦГЧ Зона Б18+

средна

51

м. БАН 4км

умерена

108

кв. Витоша - Лозенец

висока

92

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

61

ж.к. Лев Толстой

умерена

109

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

97

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

65

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

умерена

110

ЦГЧ Зона В15

висока

100

в.з. Малинова долина - запад

средна

66

с. Железница

умерена

111

м. Драгалевци - разширение - север

висока

103

в.з. Малинова долина - герена

средна

67

гр. Бухово

умерена

120

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

106

ж.к. Свобода

средна

69

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

122

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

113

кв. Овча Купел - юг

средна

70

с. Негован

умерена

123

в.з. Кокаляне

висока

124

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

72

ж.к. Кремиковци

умерена

134

м. Манилов дол

висока

146

с. Житен

средна

73

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

157

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

151

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

средна

74

с. Мрамор и ПСЗ

умерена

173

с. Мърчаево

висока

155

с. Доброславци

средна

84

кв. Васил Левски - север

умерена

189

ж.к. Факултета

висока

161

ж.к. Горубляне 2 и 3

средна

89

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

203

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

165

с. Подгумер

средна

93

с. Кубратово

умерена

209

с. Волуяк

висока

172

ж.к. Христо Смирненски

средна

94

ж.к. Надежда 1

умерена

229

кв. Христо Ботев

висока

185

с. Балша

средна

95

с. Локорско 1

умерена

244

кв. Република

висока

188

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

99

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

269

кв. Модерно предградие

висока

191

ЦГЧ Зона А - изток

средна

102

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

285

ж.к. Овча Купел - 1

висока

207

с. Бистрица

средна

105

с. Казичене - юг

умерена

341

в.з. Косанин дол

висока

223

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

107

кв. Горубляне

умерена

348

ж.к. Обеля 2

висока

235

жк. Манастирски ливади - запад

средна

115

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена

382

гр. Банкя, кв. Изгрев

висока

240

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

средна

116

кв. Бенковски

умерена

407

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

245

кв. Карпузица - запад

средна

117

НПЗ Военна рампа - запад

умерена

423

ж.к. Стефан Караджа

висока

289

Панчарево - Черешови градини изток

средна

118

ж.к. Изток - изток

умерена

447

НПЗ Изток, м. Къро

висока

294

ж.к. Малинова долина - запад

средна

125

Парк Въртопо - север

умерена

454

ж.к. Надежда 2

висока

307

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

129

кв. Горна баня

умерена

467

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

310

ж.к. Сердика

средна

133

гр. Банкя, в.з. Градоман

умерена

481

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

363

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

136

ж.к. Яворов

умерена

504

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

381

ж.к. Сухата река - запад

средна

141

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

509

ж.к. Обеля 1

висока

410

в.з. Беловодски път

средна

150

ж.к. Дружба 2 - изток

умерена

526

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

висока

416

ж.к. Света Троица

средна

154

кв. Павлово - Бъкстон

умерена

1

с. Владая

средна

470

ж.к. Левски - зона Г

средна

160

ж.к. Сухата река - изток

умерена

2

с. Лозен

средна

476

ж.к. Люлин - 4 мр

средна

167

ж.к. Красно село

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

176

кв. Хладилника

умерена

518

м. Лозенец част 1

умерена

184

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

524

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

190

с. Кътина

умерена

528

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена

192

НПЗ Орион

умерена

530

с. Войнеговци, в.з. Русия

умерена

194

ж.к. Сухата река - юг

умерена

533

ж.к. Люлин - 1 мр

умерена

198

кв. Обеля

умерена

200

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

206

м. Лозенец част 3

умерена

218

ж.к. Люлин - 7 мр

умерена

224

Парк Гео Милев

умерена

231

ж.к. Дървеница

умерена

263

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

267

ж.к. Младост 1

умерена

275

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

277

ж.г. София - вилидж

умерена

293

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

301

кв. Малинова долина - изток

умерена

331

НДК - площад България

умерена

338

с. Горни Богров

умерена

339

ж.к. Гоце Делчев

умерена

347

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

391

м. Лозенец част 2 - север

умерена

398

ж.к. Изгрев

умерена

403

ж.к. Левски - зона В

умерена

406

3-та извънградска част

умерена

409

м. Подуяне - Център

умерена

418

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

427

м. Триъгълника - Надежда

умерена

433

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

438

ж.к. Хиподрума

умерена

439

ж.к. Гео Милев

умерена

446

ЦГЧ Зона Г8

умерена

453

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

462

ЦГЧ Зона Б4+

умерена

484

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

487

ж.к. Младост 4

умерена

489

ж.к. Мусагеница

умерена

492

ЦГЧ Зона Г11 - изток

умерена

494

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

умерена

495

кв. Васил Левски - юг

умерена

497

кв. Подуяне

умерена

498

ж.к. Бели Брези

умерена

501

ЦГЧ Зона Г13

умерена

505

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

510

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена
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IV.2.8. Специфична цел № 08 - По-успешно опазване на културното
богатство и подобрени условия за култура и творчество

лист 1008 от 1286

културната инфраструктура. Тежестта на съставния индикатор е 2, тъй като
той представя мрежата от основни обекти на културна инфраструктура.

IV.2.8.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1
ИН 2
ИН 3
ИН 4

Места за култура
Читалища
Недвижими културни ценности
Социална изключеност

комбо
комбо
комбо
комбо

3
3
3
1

IV.2.8.2.Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Места за култура
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Мрежата от обекти на културната инфраструктура в рамките на общината е
показател за територии с потенциал за усилване на предимството на повишена
концентрация и разнообразие на обектите, както и идентифициране на зони с
дефицит на места за култура.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - ГЕ според концентрацията на обекти за култура, тежест 2
ин 2 - ГЕ според концентрацията на открити обекти за култура, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - ГЕ според концентрацията на обекти за култура
o Мерна единица - бр/ГЕ
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой обекти за култура в ГЕ. В
този брой са включени театри, кина, независими места за култура, неформални
пространства за култура, музеи, библиотеки, културни центрове, изложбени
зали.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да проследим зоните с
насищане на обекти на културата, както и тези, за които липсват обекти на

ин 2 - ГЕ според концентрацията на открити обекти за култура
o Мерна единица - бр/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой открити обекти за
култура в ГЕ. В този брой са включени откритите места за култура със и без
сцена.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да прецизираме зоните
с насищане на обекти на културата, както и тези, за които липсват обекти на
културната инфраструктура на открито. Тежестта на съставния индикатор е
1, тъй като той представя мрежата от допълващи обекти на културна
инфраструктура.
ИН 2 - Читалища
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за индикатора
Богатата и покривна мрежа на читалищата в рамките на общината е безспорно
предимство. За по-прецизна оценка на този ресурс е необходим анализ освен на
разпространението на читалищата, така и оценка на дейностите, които те
предлагат. Комбинирания индикатор е оценен с най-висока тежест, тъй като
заедно с обектите на недвижимите културни ценности и обектите на културата,
се формира картина на териториите с повишен потенциал за развитие на
културата, творчество и качествено опазено културно богатство.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - ГЕ според най-активното читалище, тежест 2
ин 2 - ГЕ според концентрацията на читалища, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - ГЕ според най-активното читалище
o Мерна единица - бр. основни и допълващи дейности/ читалище
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
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лист 1009 от 1286

o Разяснение/определение – Читалищата на територията на общината са
оценени по степен на активност според данните за основни и допълващи
дейности развивани от тях, достъпни чрез регистъра на народните читалища
към МК. Индикаторът оценява ГЕ според най-активното читалище на
територията му. Тежестта на съставния индикатор е 2, тъй като
способността за активно развиване на читалищна дейност е водеща.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да откроим къде са найдейните читалища на територията на общината, предимство за развитие на
културата и творчеството на съответната територия.

o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой обекти НКЦ в ГЕ. В този
брой са включени единичните и групови недвижими културни ценности,
археологическите обекти, резерватите и техните охранителни зони, както и
обектите построени след 1944 г. идентифицирани като такива с качествата
на НКЦ.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се открояват зоните с найголяма концентрация на недвижими културни ценности, респективно с найголям потенциал за развитие в тази сфера и съответната грижа.

ин 2 - ГЕ според концентрацията на читалища
o Мерна единица - бр/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой читалища в ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да прецизираме зоните
с налична читалищни сгради. Тежестта на съставния индикатор е 1, тъй като
той отразява количествена концентрация, която е преимущество, но след
активно управляваната дейност.

ин 2 - ГЕ според делът покрит с групови НКЦ
o Мерна единица - % от площта на ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва дял от площта на ГЕ попадаща
в ГНКЦ.
o Обосновка/аргументация – чрез този индикатор се открояват териториите с
най-голяма покривност от групови недвижими културни ценности. Това са зони
където в повишена степен се откриват единични ценности, но и ансамбли и
градски структури с историческо значение. Идентифицираните зони, заедно с
тези по предходния индикатор, очертават територии с повишена
необходимост от специализирани действия по устройството и опазването на
ценностите, наред с преимуществата, които тези обекти предлагат.

ИН 3 - Недвижими културни ценности
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за индикатора
Недвижимите културни ценности на територията на общината са разнообразни
по вид, категория и период. Тази значителна част от културното наследство
следва да е обект на повишени грижи, но е и ресурс за по-добро икономическо,
културно, туристическо и градско развитие. Индикаторът е с висока тежест
равна на тази на индикаторите за места за култура и читалища.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - ГЕ според концентрация на НКЦ, тежест 2
ин 2 - ГЕ според делът покрит с групови НКЦ, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - ГЕ според концентрация на НКЦ
o Мерна единица - бр. НКЦ/ ГЕ

ИН 4 - Социална изключеност
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
1
● Обосновка за комбо индикатора
Макар с ниска обща тежест, индикаторът тук показва отношението между
територии с голям потенциал в сферата на културата и културното наследство и
тези които са социално изключени. Този контекст подсказва възможност както за
преодоляван на социалните неравенства, така и адресиране на относими мерки за
опазване на недвижимите културни ценности, насърчаването на култура и
творчество.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
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ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 12
ин 2 - Концентрация на население на възраст над 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 4
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП, тежест 20
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население, тежест 4
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население,
тежест 4
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г., тежест 4
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г., тежест 8
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., тежест 4
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г., тежест 4
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт, тежест 8
ин 11 - Удовлетвореност от доходи, тежест 1
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 12 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на възрастно население и население с начално и по-ниско
образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зони с
възрастно население, което е получило ниско или никакво образование. Тази
комбинация се счита за предпоставка за ниски доходи и ниски шансове за
реализиране в активен социален живот. Данните са от преброяване на НСИ 2011
г.
ин 2 - Концентрация на население на възраст на 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование

лист 1010 от 1286

o Мерна единица - % население 15-65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население в
трудоспособна възраст с начално и по-ниско образование. Допускането е, че
ниското образование е предпоставка за по-нископлатена работа
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
трудоспособно население с ниско образование. Тази комбинация е предпоставка
за по-слаби шансове на населението за реализиране на пазара на труда или
включване в него с по-ниско квалифициран труд.
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП
o Мерна единица - % население, което получава социална помощ
o Вътрешна тежест - 20 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население, което
получава социални помощи от Агенцията за социално подпомагане, към 2019 г. В
това число са включени деца подпомагани по Закона за социалното подпомагане
(ЗСПД), лица получаващи целеви помощи за отопление по Правилник за прилагане
на закона за социалното подпомагане (ППЗЗСП), лица получаващи помощи по
Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
o Обосновка/аргументация – индикаторът показва ГЕ, в които има концентрация
на население, което получава социална помощ от Министерство на труда и
социалната политика. Това е индикаторът, който има най-висока тежест в
оценката на териториите в СО, които имат нужда от специфични действия, за
да се подобрят условията за социална включеност. Той служи като косвен
индикатор за концентрация на население с ниски доходи и концентрация на
уязвими групи хора, които имат нужда от социална, финансова или материална
подкрепа.
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до училище. Пешеходният
достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9
мин. при движение със скорост 4км/час) от училищата.
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o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до основно образование. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп до
училище.
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до общинска детска градина.
Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в
изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 4 км/час) от детските
градини.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до общински детски градини. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп/
разширяване на съществуващи/ изграждане на нови детски градини.
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г.
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва концентрацията на
домакинства, които се отопляват с твърди горива
o Обосновка/аргументация – за целите на измерване на социалната включеност
на населението, начинът на отопление служи за косвен фактор, който показва
финансовия ресурс на домакинствата в СО. Забележка! Важно е да се отбележи,
че начинът на отопление зависи от степента на изградената инженерна
инфраструктура, която дава възможност за отопление, чрез ТЕЦ или ГАЗ,
липсата на такава води до алтернативни начини на отопление като
електричество и твърди горива.
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
o Мерна единица - % население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден успех на НВО
по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г.
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
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o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за концентрация
на най-младото население и ГЕ с училища, в които средния успех на националното
външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-ми клас по български език и литература
(БЕЛ) е нисък.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с образователни
неравенства и училища, които не успяват да подготвят учениците по основния
предмет, даващ информация за грамотността, в начален и основен етап, което
в бъдеще е предпоставка за задълбочаване на социалните неравенства в тези
територии.
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г.,
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на наем на
имоти на кв.м. жилищна площ през 2019 г. на територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на наемите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г.
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на кв.м. жилищна
площ, която се получава от събраните данни за обяви на жилища през 2019 г. на
територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на имотите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява оценка на достъпа до
спирки на обществения транспорт. В комбо индикатора има общо шест
индикатора. Първите три индикатори се отнасят за дял на населението с
пешеходен достъп до МГТ, но разделени по изохрон от три различни разстояния
400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4км/час). Това позволява
даването на по голяма тежест на достъпността до 400 м в сравнение с 800м.
Същият метод е използван и за следващите три индикатора за дял на
населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях
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тежестите са малко по-ниски с което целим да покажем, че достъпът до целия
градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна тежест, когато
става въпрос за обособен релсов транспорт.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът цели да покаже ГЕ, чиято обслуженост
от спирки е най-малка. Наличността на спирки е важен елемент от
мобилността на населението и жизнената среда в един град. Липсата на такива
е предпоставка за затруднена мобилност, съответно затруднен достъп до
работни места, здравеопазване, образование, магазини, места за отдих и
забавление. Липсата на обслуженост от градски транспорт води до зависимост
от личен автомобил за придвижване и достъп до базови нужди, който обаче
често е непосилно удоволствие за социално изключените групи.
ин 11 - Удовлетвореност от доходи
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, което не е
удовлетворено от доходите си.
o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от доходите е измерена в
рамките на социологическо проучване, което оценява Качеството на живот в
СО, проведено през 2018 г, Индикаторът получава ниска тежест, защото
данните от изследването са представителни към по-голяма територия, която
е съставено от няколко градоустройствени единици.
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население с
прекъснати здравноосигурителни права към юли 2020 г.
o Обосновка/аргументация – Лицата с прекъснати здравноосигурителни права
губят достъп до здравна грижа, профилактични прегледи и лечение. В случай на
нужда, те трябва да разчитат изцяло на лични финансови средства, с които да
покрият здравните си разходи. Индикаторът има ниска тежест, заради
пространствения характер на данните, които са валидни за дела на
неосигурените лица на ниво район. ГЕ, които попадат в тези зони получават
тежест 1.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
МНОГООБРАЗНА, АВТЕНТИЧНА И ЖИЗНЕНА
ПО-УСПЕШНО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО И
ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА КУЛТУРА И ТВОРЧЕСТВО

Зони за въздействие по СЦ 8
Нужда от намеса:
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

184

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

2

ЦГЧ м. Еврейски гробища

висока

223

в.з. Банкя

средна

11

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

282

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

12

ЦГЧ м. Буката

висока

289

с. Ботунец

средна

14

ж.к. Борово

висока

293

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

средна

26

ЦГЧ Зона А - изток

висока

301

с. Мировяне

средна

41

с. Панчарево

висока

397

ж.к. Левски - зона Г

средна

50

гр. Банкя

висока

404

ж.к. Малинова долина - запад

средна

54

ж.к. Обеля 2

висока

426

ж.к. Свобода

средна

96

ж.к. Хиподрума

висока

429

ж.к. Фондови жилища

средна

224

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

438

с. Войнеговци

средна

349

Борисова градина - север

висока

440

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

средна

368

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

висока

443

с. Балша

средна

399

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

висока

451

кв. Сеславци

средна

402

Борисова градина - Семинарията

висока

455

НПЗ Изток, м. Къро

средна

405

Парк - музей Врана

висока

456

с. Герман

средна

408

Южен парк част 2

висока

457

кв. Враждебна

средна

409

ж.к. Гео Милев

висока

460

ж.к. Сердика

средна

412

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

465

кв. Горна Баня - ЖП гара

средна

413

ЦГЧ Зона Б5-3+

висока

472

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

414

ЦГЧ Зона А - юг

висока

475

ж.к. Горубляне 2 и 3

средна

417

ЦГЧ Зона Г12 - север

висока

478

с. Яна

средна

418

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

висока

480

с. Волуяк

средна

419

ЦГЧ Зона Г14 - изток

висока

484

с. Житен

средна

420

ЦГЧ Зона Б4+

висока

491

гр. Нови Искър - кв. Славовци

средна

422

ЦГЧ Зона Г12 - юг

висока

502

в.з. Малинова долина - изток

средна

423

ЦГЧ Зона А - север

висока

513

с. Мърчаево

средна

424

м. Подуяне - Център

висока

517

ж.к. Овча Купел - 1

средна

427

ЦГЧ Зона Б3+

висока

529

кв. Христо Ботев

средна

436

м. Лозенец част 3

висока

532

м. Манилов дол

средна

441

ЦГЧ Зона Г8

висока

543

кв. Модерно предградие

средна

452

3-та извънградска част

висока

544

кв. Република

средна

454

ж.к. Стрелбище

висока

558

с. и в.з. Иваняне

средна

461

ЦГЧ Зона Б2-3+

висока

559

с. Желява

средна

467

ЦГЧ Зона Г14 - запад

висока

560

с. Долни Лозен

средна

473

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

561

в.з. Кокаляне

средна

476

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока

562

ж.к. Люлин - 4 мр

средна

488

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

висока

563

кв. Филиповци

средна

497

НДК - площад България

висока

564

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) средна

531

ж.к. Факултета

висока

8

с. Владая

средна

19

ж.к. Разсадника - Коньовица

средна

31

с. Лозен

средна

71

кв. Княжево, в.з. Килиите

средна

75

с. Бистрица

средна

129

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

средна

143

в.з. Градище

средна

155

с. Бусманци

средна

157

ЦГЧ Зона Б18+

средна
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IV.2.9. Специфична цел № 09 - Преход към по-устойчив и иновативен
туризъм
IV.2.9.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Места за култура

комбо

3

ИН 2

Недвижими културни ценности

комбо

3

ИН 3

Достъпност до обществен
транспорт

комбо

1

ИН 4

Природни дадености

комбо

3

ИН 5

Дял от ГЕ в обхвата на тематични
паркове по ОУП 2009

единичен

2

ИН 6

Дял от населението на ГЕ,
обслужено от паркове и градини

единичен

2

ИН 7

Мултифункционалност

единичен

3

IV.2.9.2.Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Места за култура
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Наситеността с елементи на мрежата от обекти на културната инфраструктура
в ГЕ е показател за територии с потенциал за усилване на предимството от
повишена концентрация и разнообразие на обектите, както и идентифициране на
зони с по-висок брой на места за култура. Наситените с културни обекти ГЕ и
съседните на тях са също с потенциал за развитие на туристически дейности.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - ГЕ според концентрацията на обекти за култура, тежест 2
ин 2 - ГЕ според концентрацията на открити обекти за култура, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - ГЕ според концентрацията на обекти за култура
o Мерна единица - бр/ГЕ
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
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o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой обекти за култура в ГЕ. В
този брой са включени театри, кина, независими места за култура, неформални
пространства за култура, музеи, библиотеки, културни центрове, изложбени
зали.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да проследим зоните с
насищане на обекти на културата, както и тези, за които липсват обекти на
културната инфраструктура. Тежестта на съставния индикатор е 2, тъй като
той представя мрежата от основни обекти на културна инфраструктура.
ин 2 - ГЕ според концентрацията на открити обекти за култура
o Мерна единица - бр/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой открити обекти за
култура в ГЕ. В този брой са включени откритите места за култура със и без
сцена.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор можем да прецизираме зоните
с насищане на обекти на културата, както и тези, за които липсват обекти на
културната инфраструктура на открито. Тежестта на съставния индикатор е
1, тъй като той представя мрежата от допълващи обекти на културна
инфраструктура.
ИН 2 - Недвижими културни ценности
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за индикатора
Недвижимите културни ценности на територията на общината са разнообразни
по вид, категория и период. Тази значителна част от културното наследство
следва да е обект на повишени грижи, но е и ресурс за по-добро икономическо,
културно, туристическо и градско развитие. Индикаторът е с висока тежест
равна на тази на индикаторите за места за култура и читалища.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - ГЕ според концентрация на НКЦ, тежест 2
ин 2 - ГЕ според делът покрит с групови НКЦ, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - ГЕ според концентрация на НКЦ
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o Мерна единица - бр. НКЦ/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва брой обекти НКЦ в ГЕ. В този
брой са включени единичните и групови недвижими културни ценности,
археологическите обекти, резерватите и техните охранителни зони, както и
обектите построени след 1944 г. идентифицирани като такива с качествата
на НКЦ.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се открояват зоните с найголяма концентрация на недвижими културни ценности, респективно с найголям потенциал за развитие в тази сфера и съответната грижа.
ин 2 - ГЕ според делът покрит с групови НКЦ
o Мерна единица - % от площта на ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – Индикаторът посочва дял от площта на ГЕ попадаща
в ГНКЦ.
o Обосновка/аргументация – чрез този индикатор се открояват териториите с
най-голяма покривност от групови недвижими културни ценности. Това са зони
където в повишена степен се откриват единични ценности, но и ансамбли и
градски структури с историческо значение. Идентифицираните зони, заедно с
тези по предходния индикатор, очертават територии с повишена
необходимост от специализирани действия по устройството и опазването на
ценностите, наред с преимуществата, които тези обекти предлагат.
ИН 3 - Достъпност до обществен транспорт (СЦ9)
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3 (разглеждат се ГЕ с най-добро представяне)
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът дава оценка на достъпа до спирки на обществения транспорт и в
този случай показва ГЕ, които са най-добре обслужени, съответно - найпривлекателни за градски тип туристически дейности. Той е важен елемент от
мобилността на населението и посетителите в града. В комбо индикатора има
общо шест индикатора. Първите три индикатори се отнасят за дял на
застроената среда с пешеходен достъп до МГТ по изохрон от три различни
разстояния 400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4 км/час). Поголяма тежест е определена за достъпността до 400 м в сравнение с 800м.
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Същият метод е използван и за следващите три индикатора за дял на населението
с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях тежестите са малко пониски, защото достъпът до градски транспорт изобщо е по-важен, но
обособеният релсов транспорт има по-добра скорост на придвижване и като цяло по-малък негативен отпечатък върху климата и КАВ.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 400 м (ГЕ), тежест 3
ин 2 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 600 м (ГЕ), тежест 2
ин 3 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 800 м (ГЕ), тежест 1
ин 4 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи до 400 м
(ГЕ), тежест 1
ин 5 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи до 600 м
(ГЕ), тежест 1,5
ин 6 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи до 800 м
(ГЕ), тежест 1
● Обяснение
За разлика от идентичния индикатор в СЦ 13, тук той е ползван така че да очертае
най-добре обслужените с градски транспорт територии в общината.

ИН 4 - Природни дадености (потенциали)
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Природните ресурси за развитие на туризма в СО са разнообразни, богати и
нееднакво ефективно използвани за тази цел. Тяхното значение за вътрешния
туризъм е по-голямо от това за международния. За пълнота са разгледани
съставни индикатори, характеризиращи всеки от базовите ресурси.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Наличие на проявени находища на минерални води, тежест 3
ин 2 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви), тежест 1
ин 3 - Дял от ГЕ със Зелени клинове, тежест 1
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ин 4 - Защитени природни зони и територии, тежест 2
ин 5 - Дял от територията с богато биоразнообразие, тежест 2
ин 6 - Дял от ГЕ заета от площни водни обекти, тежест 1
ин 7 - Наличие на курортни зони, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Наличие на проявени находища на минерални води
o Мерна единица - наличие в ГЕ
o Вътрешна тежест - 3 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Обосновка/аргументация – предпоставка за развитие на балнеология, спа и др.
курортни дейности, даващи възможност за развиване на устойчиви форми на
здравен, здравословен, спортен и “лежър” туризъм дори в условия на пандемия.
ин 2 - Съществуващо залесяване (дървесни масиви)
o Мерна единица - % дървесни масиви/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Разяснение/определение – предпоставка за пешеходен, климатичен,
здравословен, спортен туризъм
o Обосновка/аргументация – важно значение най-вече за населението на
общината; социалният ефект от развитие на туризма на тази основа
превъзхожда икономическия
ин 3 - Дял от ГЕ със Зелени клинове
o Мерна единица - % зелен клин/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Обосновка/аргументация – предпоставка за пешеходен, познавателен,
здравословен, спортен отдих и допълващ стимул за развитие на туризъм;
ин 4 - Защитени природни зони и територии
o Мерна единица - % защитени зони и територии /ГЕ
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Обосновка/аргументация – предпоставка за пешеходен, познавателен,
екологичен, здравословен, спортен отдих и туризъм, предимно вътрешен;
ин 5 - Дял от територията с богато биоразнообразие
o Мерна единица - % с богато биоразнообразие/ГЕ
o Вътрешна тежест - 2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
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o Обосновка/аргументация – предпоставка за пешеходен, познавателен,
екологичен, здравословен, спортен отдих и туризъм, предимно вътрешен;
ин 6 - Дял от ГЕ заета от площни водни обекти
o Мерна единица - % водни обекти/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Обосновка/аргументация – предпоставка за пешеходен, познавателен,
екологичен, здравословен, (сравнително ограничен набор) водни спортове,
риболов, отдих и туризъм, предимно вътрешен; най-големият обект - язовир
Искър - е вододайна зона и това налага много ограничения;
ин 7 - Наличие на курортни зони
o Мерна единица - наличие в ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
o Обосновка/аргументация – СО има един национален курорт - Банкя, с курортен
ресурс климат и минерални води, а също курортна зона Овча купел в гр. София, с
ресурс минерални води. Там традиционно се развиват курортно-туристически
функции и има недоизползван потенциал за задоволяване на нуждите на
жителите на СО и региона.
ИН 5 - Дял от ГЕ в обхвата на тематични паркове по ОУП 2009
● Тип
единичен индикатор
● Тежест
2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
● Обосновка за индикатора
ОУП 2007 – 2009г. извежда като водеща пространствено-устройствена концепция
за функционалната система “Отдих и зелена система” създаването на
специализирани среди за отдих в Столична община със 7 тематични парка::
“Зелената памет на София” и “Спортен парк Студентски”. “Природен парк Витоша”,
“Климатичен и балнеоложки парк ”Жива вода”, “Атракционен парк “Полето”,
“Исторически парк “Софийска Света гора” и “Воден парк Искър”. Концепцията
предвижда развитие с функции за отдих и туризъм на особено подходящите за
това части от територията на общината. Като ресурси за това са разглеждани
природните дадености - оградните планини, водните ресурси и прилежащите
терени на река Искър, подвитошките реки и изкуствените водоеми, минералните и
хидротермални извори, а също съществуващите зелени площи в София и
околоградския район; изградените среди и обектите на спорта, отдиха и
атракциите; културно-историческото наследство.

IV_ Зони за въздействие | 1017

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 1018 от 1286

ИН 6 - Дял от населението на ГЕ, обслужено от паркове и градини
● Тип
единичен индикатор
● Тежест
2 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
● Обосновка за индикатора
Индикаторът в този случай има за цел да покаже териториите с най-добра
обслуженост на населението от обекти на зелената система за широко
обществено ползване като отразява ГЕ с най-добри характеристики в това
отношение, които са с по-привлекателна среда за туристически дейности.
Относително нисък тежестен коефициент, защото този индикатор има само
спомагателна роля.
ИН 7 - Мултифункционалност
● Тип –
единичен индикатор
● Тежест
3 (разглеждат се ГЕ с най-голям потенциал)
● Обосновка за индикатора
Мултифункционалността е пресметната на база картирани обекти за услуги на
територията на СО. Използвани са редица публични регистри и отворени бази
данни с такива обекти. Индикаторът представлява коефициент отразяващ броя
обекти за услуги и тяхното разнообразие за територията на всяка ГЕ. Този
индикатор показва къде градската среда е вече с достатъчно богатство и
разнообразие на функции, водещи оживление в публичните пространства и
следователно - с привлекателност и потенциал за развитие на туристически
дейности. Относително висок тежестен коефициент, свързан с водещия тип
градски характеристики на туристическа дестинация София.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
МНОГООБРАЗНА, АВТЕНТИЧНА И ЖИЗНЕНА
ПРЕХОД КЪМ ПО-УСТОЙЧИВ И ИНОВАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Зони за въздействие по СЦ 9
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

3

м. Подуяне - Център

висока

427

НДК - площад България

висока

85

ж.к. Изток - изток

средна

4

ЦГЧ м. Буката

висока

428

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

висока

86

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

средна

17

Княжевска гора

висока

429

ЦГЧ Зона Б3+

висока

88

ж.к. Яворов

средна

26

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

471

с. Д.Богров, Блатата Кривина

висока

90

Парк Гео Милев

средна

29

м. Лозенец част 3

висока

474

Хидропарк Искър - Горубляне

висока

92

кв. Горна Баня - ЖП гара

средна

33

ЦГЧ Зона Г8

висока

479

Южен парк

висока

93

кв. Овча Купел - север

средна

37

в.з. Люлин

висока

480

м. Медицински център Суходол

висока

100

ж.к. Люлин - център

средна

57

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

висока

484

Суходол, м. Крушовец

висока

107

ж.к. Хиподрума

средна

61

ЦГЧ Зона Г13

висока

489

гр. Банкя, м. Равнище

висока

110

с. Иваняне, м. Биволярник

средна

81

кв. Хладилника

висока

493

кв. Челопечене - м. Завоя

висока

122

с. Филиповци, м. Шеовица

средна

95

ЦГЧ Зона Б5-3+

висока

494

Западен парк - разш. Голяма Коньовица

висока

124

с. Доброславци

средна

96

ЦГЧ Зона А - юг

висока

503

Северен парк

висока

128

с. Кътина

средна

97

ЦГЧ Зона Г12 - север

висока

508

Хидропарк Искър - Вододайна зона яз. Искър

висока

131

с. Мало Бучино, м. Камен рид

средна

99

ЦГЧ Зона Г14 - запад

висока

510

Планина Витоша - р-н Панчарево

висока

132

с. Иваняне, м. Бродо

средна

103

ЦГЧ Зона Г14 - изток

висока

516

Княжеска градина

висока

136

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

139

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

529

с. Долни Пасарел, в.з. Расул

висока

145

Люлин планина - запад

средна

141

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока

537

Западен парк - разш. Малка Коньовица 2

висока

148

кв. Горна баня

средна

159

Планина Витоша - р-н Витоша

висока

542

Хидропарк Искър - част Герман

висока

158

м. Гара Пионер

средна

166

гр. Банкя

висока

554

Хидропарк Искър - ез. Казичене

висока

162

с. Г. и Д. Богров поле юг

средна

183

ЦГЧ Зона Централна гара

висока

564

Парк Витоша застроени земи с. Железница

висока

173

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

средна

210

ЦГЧ Зона Б4+

висока

5

Парк Студентски

средна

174

гр. Банкя, м. Мъртвако

средна

239

Бистрица - резервата

висока

9

м. Язовир Искър

средна

178

м. Батарея

средна

242

Хидропарк Искър - Чепинци, Негован, Световрачене висока

12

ж.к. Лагера

средна

181

гр. Банкя, кв. Изгрев

средна

259

Хидропарк Искър - м. Къмпинг Врана

висока

15

с. и в.з. Иваняне

средна

185

Парк Камбаните - р-н Панчарево

средна

264

Парк Въртопо - север

висока

16

м. Бранишко лозе

средна

186

Зона за отдих Шишмановски манастир

средна

272

Борисова градина - юг

висока

19

Панчарево, в.з. Щъркелово гнездо

средна

191

в.з. Татарски брод

средна

277

ЦГЧ Зона Б5+

висока

23

гр. Бухово

средна

200

ж.к. Бели Брези

средна

313

ЦГЧ Зона Б18+

висока

24

ж.к. Сухата река - юг

средна

201

с. Долни Пасарел

средна

317

Западен парк

висока

31

с. Герман, м. Старият мост

средна

202

м. Лозенец част 2 - север

средна

360

с. Казичене, м. Чагово раске

висока

32

с. Мировяне

средна

204

с. Подгумер, в.з. Пресвета

средна

365

ЦГЧ м. Еврейски гробища

висока

35

с. Войнеговци

средна

206

с. Гниляне, в.з. Къпина

средна

369

Софийска планина (западна Стара планина) 1

висока

39

к-с Медицинска академия

средна

216

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

380

кв. Крива река

висока

42

с. Балша

средна

220

Панчарево, в.з. Църнокос

средна

388

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

висока

44

с. Казичене - юг

средна

223

ж.к. Западен парк

средна

398

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

47

в.з. Долни Пасарел

средна

224

м. в.з. Ромча

средна

399

ЦГЧ Зона Г12 - юг

висока

48

Герман, м. Шамака

средна

229

с. Мало Бучино, м. Градомански път

средна

400

ЦГЧ Зона А - север

висока

51

Нови Искър, м. в.з. Ласка

средна

234

Врана, м. Лимонкьовица

средна

411

ЦГЧ Зона Б2-3+

висока

52

с. Железница

средна

238

Борисова градина - Ловен парк

средна

413

Борисова градина - север

висока

53

кв. Сеславци

средна

251

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

415

Борисова градина - Семинарията

висока

58

Хидропарк Искър - част Враждебна - Кубратово

средна

253

Хидропарк Искър - част Д.Пасарел - Панчарево

средна

416

Парк Ботаническа градина

висока

60

кв. Филиповци, м. Круши

средна

254

с. Казичене, м. Лимонкьовица

средна

418

3-та извънградска част

висока

62

с. Подгумер, в.з. Целините

средна

255

в.з. Черния кос

средна

419

ЦГЧ Зона А - изток

висока

64

кв. Княжево, в.з. Килиите

средна

258

с. Иваняне, м. Попов дол

средна

421

Зона за отдих Панчарево - плажа

висока

68

ж.к. Стрелбище

средна

261

м. Зоопарк

средна

422

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

висока

72

кв. Суходол, м. Шаварна бара

средна

265

ж.к. Дружба 1 - запад

средна

423

Парк - музей Врана

висока

79

ж.к. Студентски град - запад

средна

266

в.з. Горна Баня - Домуз дере

средна

425

Южен парк част 2

висока

82

м. Гърдова глава

средна

268

ж.к. Иван Вазов

средна

426

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

84

Борисова градина - Погребите част 1

средна

271

м. БАН 4км

средна
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

274

Плана планина

средна

403

с. Подгумер, м. Старата Кория

средна

501

с. Иваняне полето

средна

275

с. Мало Бучино

средна

404

Нови Искър, м. Дупките

средна

504

Северен парк - Бакърена фабрика

средна

279

Разсадник Мало Бучино

средна

407

Манастир Св. Илия

средна

505

кв. Требич, м. Чучулица - юг

средна

280

гр. Банкя, в.з. Градоман

средна

408

с. Иваняне, м. Равнище

средна

531

кв. Враждебна, Бизнес зона м. Прогоно

средна

282

Суходол, м. Манилов дол

средна

412

с. Подгумер

средна

532

м. Манастирското

средна

284

гр. Банкя, кв. Градоман - разширение

средна

417

ЦГЧ Зона Б19+

средна

533

с. Иваняне, м. Садината

средна

285

Хидропарк Искър - част Летище север

средна

420

с. Негован, м. Герена

средна

535

Хидропарк Искър - част Враждебна

средна

288

в.з. Суходол

средна

424

ж.к. Студентски град - север

средна

539

Панчарево, в.з. Лавандулите

средна

293

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

430

кв. Враждебна, м. Локвата

средна

544

Хидропарк Искър - част НПЗ Искър север

средна

296

Западен парк - разш. Малка Коньовица 1

средна

431

кв. Филиповци, м. Кория

средна

547

с. Герман, в.з. Терасите

средна

300

м. Радова махала

средна

432

с. Клисура, м. Аврамица", м. "Щетница"

средна

551

СЗ Биримирци-Брода, кв. 1

средна

303

гр. Банкя - разширение

средна

434

кв. Вердикал, м. Гьоловете

средна

552

с. Кътина, зона за отдих Извора

средна

307

в.з. Банкя

средна

435

с. Чепинци, м. Маказица

средна

553

с. Мрамор, кв. Требич зем. земя

средна

310

м. Триъгълника - Надежда

средна

437

с. Мрамор и ПСЗ

средна

559

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

средна

312

Челопеченско езеро - Баластриера

средна

439

с. Подгумер - Пясъчни кариери

средна

562

Суходол, м. Средни дел

средна

315

кв. Илиянци - ман. Св. Илия

средна

440

с. Мрамор, м. Кръста

средна

563

м. в.з. Радеви круши

средна

316

с. Мрамор, м. Келказа

средна

441

м. Мутийска воденица

средна

1

с. Владая

умерена

318

м. Дупките

средна

443

с. Мало Бучино, м. Пладнище

средна

49

кв. Драгалевци

умерена

319

гр. Банкя - кв. Вердикал

средна

444

м. Келказа - с. Мрамор

средна

50

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

320

кв. Вердикал, Какини падини - Язовир

средна

447

с. Чепинци, м. Мерата

средна

67

с. Панчарево

умерена

321

с. Ботунец, м. Лаката

средна

448

с. Локорско, м. Турченица

средна

69

с. Бистрица

умерена

329

с. Мрамор, м. Ридо

средна

449

с. Войнеговци, в.з. Русия

средна

70

в.з. Бистрица - Цонкина махала

умерена

330

Северен парк част 2

средна

450

Южен парк част 3

средна

117

в.з. Беловодски път

умерена

336

зем. земи Малашевци Герена

средна

451

Подгумерски манастир Свети Димитър

средна

164

в.з. Киноцентър част 3

умерена

341

бул. Ломско шосе

средна

452

кв. Карпузица - изток

средна

182

в.з. Градище

умерена

347

Чепинско поле

средна

453

кв. Требич

средна

192

в.з. Малинова долина - изток

умерена

349

с. Войнеговци, в.з. Манчов валог

средна

456

с. Иваняне, м. Татаре

средна

196

ж.г. София - вилидж

умерена

356

с. Мировяне - разширение

средна

458

гр. Банкя, м. Ледник

средна

214

в.з. Кокаляне

умерена

357

Филиповци, м. Шеовица

средна

460

м. Пасарел

средна

235

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

умерена

359

в.з. Кътина

средна

463

с. Гниляне, в.з. Ранова нива

средна

326

кв. Република

умерена

361

в.з. Бранчовица

средна

464

м. Клюнчов рид

средна

345

в.з. Малинова долина - запад

умерена

364

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

466

с. Доброславци - летище

средна

370

м. Драгалевци - разширение - север

умерена

367

с. Мировяне полето

средна

469

кв. Михайлово, м. Габер

средна

376

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

371

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

средна

470

кв. Подуяне

средна

385

в.з. Косанин дол

умерена

375

ж.к. Студентски град - юг

средна

472

кв. Требич, м. Чучулица - север

средна

405

кв. Витоша - Лозенец

умерена

379

ж.к. Сухата река - изток

средна

475

Парк Въртопо - юг

средна

454

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

умерена

381

ССЗ м. Чепинци

средна

476

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

457

с. Мърчаево

умерена

386

м. Лозенец част 1

средна

478

кв. Васил Левски - север

средна

462

кв. Симеоново

умерена

391

ж.к. Сухата река - запад

средна

482

с. Мало Бучино, м. Кошарите

средна

487

кв. Суходол

умерена

393

с. Бистрица, м. Лагатар

средна

483

с. Бистрица, м. Маринова поляна

средна

557

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

умерена

395

Врана - стопанството

средна

486

Панчарево, м. Голи дел

средна

560

в.з. Малинова долина - герена

умерена

396

Нови Искър, м. Враняка

средна

492

Хвостохранилище Челопечене

средна

401

Лозенска планина

средна

495

м. Манилов дол

средна

402

ж.к. Изгрев

средна

497

кв. Требич, м. Чучулица - запад

средна
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IV.2.10. Специфична цел №10 - Намаляване на социалните неравенства
IV.2.10.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Социална изключеност

комбо

/

IV.2.10.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Социална изключеност
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
/
● Обосновка за комбо индикатора
Макар с ниска обща тежест, индикаторът тук показва отношението между
територии с голям потенциал в сферата на културата и културното наследство и
тези които са социално изключени. Този контекст подсказва възможност както за
преодоляван на социалните неравенства, така и адресиране на относими мерки за
опазване на недвижимите културни ценности, насърчаването на култура и
творчество.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 12
ин 2 - Концентрация на население на възраст над 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование, тежест 4
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП, тежест 20
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население, тежест 4
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население,
тежест 4
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г., тежест 4
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г., тежест 8
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., тежест 4
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г., тежест 4
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ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт, тежест 8
ин 11 - Удовлетвореност от доходи, тежест 1
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права, тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 12 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на възрастно население и население с начално и по-ниско
образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зони с
възрастно население, което е получило ниско или никакво образование. Тази
комбинация се счита за предпоставка за ниски доходи и ниски шансове за
реализиране в активен социален живот. Данните са от преброяване на НСИ 2011
г.
ин 2 - Концентрация на население на възраст на 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население 15-65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население в
трудоспособна възраст с начално и по-ниско образование. Допускането е, че
ниското образование е предпоставка за по-нископлатена работа
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
трудоспособно население с ниско образование. Тази комбинация е предпоставка
за по-слаби шансове на населението за реализиране на пазара на труда или
включване в него с по-ниско квалифициран труд.
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП,
o Мерна единица - % население, което получава социална помощ
o Вътрешна тежест - 20 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население, което
получава социални помощи от Агенцията за социално подпомагане, към 2019 г. В
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това число са включени деца подпомагани по Закона за социалното подпомагане
(ЗСПД), лица получаващи целеви помощи за отопление по Правилник за прилагане
на закона за социалното подпомагане (ППЗЗСП), лица получаващи помощи по
Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
o Обосновка/аргументация – индикаторът показва ГЕ, в които има концентрация
на население, което получава социална помощ от Министерство на труда и
социалната политика. Това е индикаторът, който има най-висока тежест в
оценката на териториите в СО, които имат нужда от специфични действия, за
да се подобрят условията за социална включеност. Той служи като косвен
индикатор за концентрация на население с ниски доходи и концентрация на
уязвими групи хора, които имат нужда от социална, финансова или материална
подкрепа.
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до училище. Пешеходният
достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9
мин. при движение със скорост 4км/час) от училищата.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до основно образование. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп до
училище.
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до общинска детска градина.
Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в
изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 4 км/час) от детските
градини.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до общински детски градини. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп/
разширяване на съществуващи/ изграждане на нови детски градини.
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ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г..
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – индикаторът показва концентрацията на
домакинства, които се отопляват с твърди горива
o Обосновка/аргументация – за целите на измерване на социалната включеност
на населението, начинът на отопление служи за косвен фактор, който показва
финансовия ресурс на домакинствата в СО. Забележка! Важно е да се отбележи,
че начинът на отопление зависи от степента на изградената инженерна
инфраструктура, която дава възможност за отопление, чрез ТЕЦ или ГАЗ,
липсата на такава води до алтернативни начини на отопление като
електричество и твърди горива.
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
o Мерна единица - % население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден успех на НВО
по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г.
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за концентрация
на най-младото население и ГЕ с училища, в които средния успех на
националното външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-ми клас по български език и
литература (БЕЛ) е нисък.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с образователни
неравенства и училища, които не успяват да подготвят учениците по основния
предмет, даващ информация за грамотността, в начален и основен етап, което
в бъдеще е предпоставка за задълбочаване на социалните неравенства в тези
територии..
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г.,
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на наем на
имоти на кв.м. жилищна площ през 2019 г. на територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на наемите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.

IV_ Зони за въздействие | 1023

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.

ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г.
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на кв.м. жилищна
площ, която се получава от събраните данни за обяви на жилища през 2019 г. на
територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на имотите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява оценка на достъпа до
спирки на обществения транспорт. В комбо индикатора има общо шест
индикатора. Първите три индикатори се отнасят за дял на населението с
пешеходен достъп до МГТ, но разделени по изохрон от три различни разстояния
400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4 км/час). Това позволява
даването на по голяма тежест на достъпността до 400 м в сравнение с 800м.
Същият метод е използван и за следващите три индикатора за дял на
населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях
тежестите са малко по-ниски с което целим да покажем, че достъпът до целия
градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна тежест, когато
става въпрос за обособен релсов транспорт.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът цели да покаже ГЕ, чиято обслуженост
от спирки е най-малка. Наличността на спирки е важен елемент от
мобилността на населението и жизнената среда в един град. Липсата на такива
е предпоставка за затруднена мобилност, съответно затруднен достъп до
работни места, здравеопазване, образование, магазини, места за отдих и
забавление. Липсата на обслуженост от градски транспорт води до зависимост
от личен автомобил за придвижване и достъп до базови нужди, който обаче
често е непосилно удоволствие за социално изключените групи.
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o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от доходите е измерена в
рамките на социологическо проучване, което оценява Качеството на живот в
СО, проведено през 2018 г, Индикаторът получава ниска тежест, защото
данните от изследването са представителни към по-голяма територия, която
е съставено от няколко градоустройствени единици.
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население с
прекъснати здравноосигурителни права към юли 2020 г..
o Обосновка/аргументация – Лицата с прекъснати здравноосигурителни права
губят достъп до здравна грижа, профилактични прегледи и лечение. В случай на
нужда, те трябва да разчитат изцяло на лични финансови средства, с които да
покрият здравните си разходи. Индикаторът има ниска тежест, заради
пространствения характер на данните, които са валидни за дела на
неосигурените лица на ниво район. ГЕ, които попадат в тези зони получават
тежест 1.

ин 11 - Удовлетвореност от доходи
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ)
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, което не е
удовлетворено от доходите си.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА
НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА

Зони за въздействие по СЦ 10
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

с. Владая

висока

419

кв. Сеславци

висока

24

ж.к. Люлин - 8 мр

умерена

2

с. Долни Лозен

висока

422

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

26

м. Батарея

умерена

17

с. Ботунец

висока

423

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

27

м. Подуяне - Център

умерена

36

в.з. Градище

висока

439

ж.к. Горубляне 2 и 3

висока

32

ж.к. Изгрев

умерена

59

в.з. Малинова долина - изток

висока

467

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

53

ж.к. Сухата река - юг

умерена

68

ж.к. Фондови жилища

висока

505

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

висока

54

Панчарево - Черешови градини изток

умерена

76

в.з. Кокаляне

висока

19

кв. Люлин - разширение - запад

средна

56

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

81

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

58

ж.г. София - вилидж

средна

64

ж.к. Кръстова вада - запад

умерена

87

НПЗ Изток, м. Къро

висока

62

ж.к. Света Троица

средна

73

кв. Горубляне

умерена

88

с. Лозен

висока

63

с. Долни Пасарел

средна

91

к-с Медицинска академия

умерена

101

с. Бистрица

висока

79

ж.к. Левски - зона В

средна

94

с. Панчарево

умерена

110

с. Герман

висока

86

с. Железница

средна

96

в.з. Киноцентър част 3

умерена

114

с. Мърчаево

висока

92

ж.к. Гоце Делчев

средна

99

с. Кокаляне

умерена

116

ж.к. Овча Купел - 1

висока

95

м. Драгалевци - разширение - север

средна

104

ж.к. Стрелбище

умерена

127

ж.к. Малинова долина - запад

висока

100

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

118

с. Г. Лозен, м. Висо

умерена

145

ж.к. Сердика

висока

121

ж.к. Младост 4

средна

120

кв. Симеоново

умерена

162

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

132

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

122

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

173

кв. Враждебна

висока

148

в.з. Беловодски път

средна

125

кв. Драгалевци

умерена

184

с. Бусманци

висока

163

Парк Въртопо - север

средна

130

ж.к. Студентски град - юг

умерена

193

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

201

кв. Васил Левски - юг

средна

138

ж.к. Дружба 2 - изток

умерена

200

кв. Христо Ботев

висока

207

ж.к. Красна поляна - част 3

средна

141

кв. Бояна

умерена

220

ж.к. Факултета

висока

225

ж.к. Люлин - център

средна

146

ж.к. Студентски град - запад

умерена

226

ЦГЧ Зона Б18+

висока

236

ж.к. Сухата река - изток

средна

153

ж.к. Студентски град - север

умерена

235

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

238

ж.к. Западен парк

средна

155

кв. Хладилника

умерена

239

ж.к. Левски - зона Г

висока

241

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

164

м. Гърдова глава

умерена

244

м. Манилов дол

висока

255

с. Горни Богров

средна

167

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

249

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

267

гр. Банкя - разширение

средна

168

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

256

ж.к. Свобода

висока

297

кв. Челопечене

средна

169

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

умерена

257

ж.к. Люлин - 6 мр

висока

363

с. Подгумер

средна

170

НПЗ Хладилника

умерена

271

в.з. Банкя

висока

374

с. Доброславци

средна

171

ж.к. Дружба 1 - изток

умерена

278

с. и в.з. Иваняне

висока

429

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

средна

172

кв. Васил Левски - север

умерена

286

с. Яна

висока

441

ж.к. Люлин - 1 мр

средна

180

кв. Овча Купел - юг

умерена

295

кв. Филиповци

висока

445

в.з. Косанин дол

средна

183

ж.к. Иван Вазов

умерена

299

кв. Модерно предградие

висока

454

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

средна

186

м. БАН 4км

умерена

303

кв. Република

висока

464

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

средна

189

Парк Гео Милев

умерена

310

с. Желява

висока

487

с. Войнеговци, в.з. Русия

средна

194

с. Кривина

умерена

315

ж.к. Обеля 2

висока

499

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

195

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

335

с. Волуяк

висока

504

гр. Банкя, кв. Изгрев

средна

196

кв. Овча Купел - север

умерена

351

с. Житен

висока

506

в.з. Малинова долина - запад

средна

208

гр. Банкя, в.з. Градоман

умерена

353

с. Мировяне

висока

510

в.з. Малинова долина - герена

средна

209

ЦГЧ Зона Б5+

умерена

355

с. Войнеговци

висока

542

кв. Требич

средна

212

ЦГЧ Зона Б5-3+

умерена

365

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

5

кв. Витоша - Лозенец

умерена

216

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

367

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

6

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

217

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

369

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

13

НДК - площад България

умерена

222

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

381

с. Балша

висока

15

ж.к. Дружба 2 - запад

умерена

228

кв. Суходол

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

229

ЦГЧ Зона Г13

умерена

230

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

232

с. Долни Богров

умерена

233

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

234

ЦГЧ Зона Б4+

умерена

245

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

246

ж.к. Стефан Караджа

умерена

247

ЦГЧ Зона В15

умерена

269

гр. Банкя

умерена

284

НПЗ Орион

умерена

287

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

292

ж.к. Надежда 2

умерена

306

ж.к. Обеля 1

умерена

325

кв. Илиянци

умерена

330

гр. Бухово

умерена

334

с. Чепинци

умерена

336

с. Негован

умерена

337

с. Кубратово

умерена

343

ж.к. Кремиковци

умерена

346

ж.к. Люлин - 9 мр

умерена

361

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

371

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

380

с. Кътина

умерена

417

кв. Кръстова вада - изток

умерена

418

ж.к. Люлин - 10 мр

умерена

420

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

421

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

428

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

умерена

431

НПЗ Средец 2

умерена

435

с. Локорско 1

умерена

438

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

440

ж.к. Надежда 1

умерена

449

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

453

жк. Манастирски ливади - запад

умерена

456

кв. Горна баня

умерена

476

кв. Бенковски

умерена

477

кв. Обеля

умерена

486

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

501

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

502

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

507

ж.к. Сухата река - запад

умерена

512

кв. Малинова долина - изток

умерена

515

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

517

с. Казичене - юг

умерена
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IV.2.11.Специфична цел №11 - По-комфортна градска среда с разнообразни
функции
IV.2.11.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Застрояване

комбо

4

ИН 2

Образователна инфраструктура

комбо

8

ИН 3

Достъп на населението до спорт и
игра

комбо

8

ИН 4

Обслуженост на населението от
обекти на зелената система с
широк обществен достъп

комбо

8

ИН 5

Мултифункционалност

единичен

12

ИН 6

Средна годишна цена на имот в СО
на кв.м.

единичен

4

ИН 8

В квартала си се чувствам в
безопасност

единичен

1

ИН 9

Какво е вашето цялостно
впечатление - от това, че живея в
този квартал

единичен

2

ИН 10

Какво е вашето цялостно
впечатление - състоянието на
улиците и сградите в квартала

единичен

2

IV.2.11.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Застрояване
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
4 (гледат се проблемни ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
Застрояването е ключов фактор, който формира градската среда и е първият,
който се използва за целта По-комфортна градска среда с разнообразни функции.
Интензивността на застрояване показва концентрацията на РЗП-то на сградите,
а гъстотата на населението - къде живеят повече хора спрямо единица площ.
Гъстотата на уличната мрежа показва до колко една територия е обслужена от
транспортна инфраструктура. Взаимовръзката между концентрацията на сгради

лист 1028 от 1286

и изградената инфраструктура, която обслужва тези сгради и пространства, е
показателна за натоварването на средата. ГЕ с висока гъстота на населението и
висока интензивност на застрояване, но същевременно ниска гъстота на
уличната мрежа имат сериозни трудности в обслужването на територията. На
такива ГЕ са присъщи проблеми като липса на достатъчна и качествена пешеходна
инфраструктура, която да е свързана в мрежа, липса на паркоместа и паркиране в
зелени площи, затруднен достъп до обекти на обслужването. Тежестта на комбо
индикатора в целта е 4, понеже има влияние за натоварването на средата, но това
натоварване може да се управлява и да не бъде определящо за нейното качество.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Интензивност на застрояване
ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища)
ин 3 - Гъстота на населението по РЗП
● Обяснение
ин 1 - Интензивност на застрояване
o Мерна единица - коефициент
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява брутната
интензивност на застрояване на дадена ГЕ. Изчислен е като сборът от цялото
РЗП на сградите, попадащи в една ГЕ, е разделен на площта на тази ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът отразява къде е концентрирано
застрояването и е съществен за този комбо индикатор като коефициент на
РЗП спрямо площта на земята. По-високата интензивност допуска повече
жители, за чието обслужване са необходими и повече пространства и сгради на
общественото обслужване, а не винаги дадена ГЕ има територията да ги
реализира и съответно задоволи това търсене.
ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища)
o Мерна единица - км/км2
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Индикаторът е изчислен като сбора на всички улици и
пътища в една ГЕ е разделен на площта на тази ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът показва до колко една ГЕ е обслужена
от транспортна инфраструктура. Колкото по-рядка е мрежата, толкова потруден е достъпът до сградите в нея.
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ин 3 - Гъстота на населението по РЗП
o Мерна единица - бр/км2
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Гъстотата на населението е изчислена като е взета
норма от 30 кв.м. жилищна площ на жител. Взет е сбора на цялата жилищната
площ от сградите в една ГЕ и спрямо тази нормата и съответното РЗП е
пресметнато населението, което е налично в една ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Гъстотата на населението дава тежест в комбо
индикатора на ГЕ с повече население. Важно е да знаем къде е не само цялото
застрояване, но и къде е концентрирано населението и кои мерки ще засегнат
най-много хора
ИН 2 - Образователна инфраструктура
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
8 (гледат се проблемни ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
Задължителна предпоставка за постигане на целта “Подобрена среда за наука и
образование и насърчаване на ученето през целия живот” е наличния достъп до
обектите на образователната и научна инфраструктура. Чрез определяне на
съществуващия достъп на населението до училище и детска градина могат да се
откроят жилищни територии без наличие на обекти, за които е особено важно да
са разпределени равномерно спрямо нуждите на жителите на общината.
Картината за образователната и научна инфраструктура се допълва от
концентрацията на всички обекти, които могат да се отнесат в тази група училища и детски градини, университети и обекти на развойната дейност, учебни
центрове, школи и пр. Трите индикатора в състава на комбинирания индикатор са с
равни тежести, тъй като не се дава предимство на някой конкретен вид
образователна/ научна инфраструктура. В системата от индикатори по тази
специфична цел, комбинирания индикатор е с най-висока тежест, тъй като
средата за наука, образование и учене през целия живот е силно свързана с
физическата инфраструктура на тези обекти и достъпа до тях.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Пешеходен достъп до училища - дял необслужено население
ин 2 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
ин 3 - Концентрация на образователна инфраструктура - общо - университети,
училища, ДГ, школи, ФА
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● Обяснение
ин 1 - Пешеходен достъп до училища - дял необслужено население
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до училище. Пешеходният
достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9
мин. при движение със скорост 4км/час) от училищата.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до основно образование. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп до
училище.
ин 2 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до общинска детска градина.
Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в
изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 4км/час) от детските
градини.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до общински детски градини. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп/
разширяване на съществуващи/ изграждане на нови детски градини.
ин 3 - Концентрация на образователна инфраструктура - общо - университети,
училища, ДГ, школи и пр.
o Мерна единица - бр/ГЕ
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява изчисление на
абсолютната концентрация на обекти на образователната/ научната
инфраструктура на територията на Столична община по ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
потенциал за развитие на база повишената концентрация на образователни и
научни обекти в тях, както и зоните с население за които не е достъпна
каквато и да е образователна инфраструктура..
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ИН 3 - Достъп на населението до спорт и игра
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
8 (гледат се проблемни ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът представлява оценка на достъпа до места за игра и спорт и има за
цел да покаже ГЕ, които обслужеността от такива обекти е най-малка.. Той е важен
елемент от мобилността на населението и жизнената среда в един град.
Тежестта на индикатора се определя от необходимостта да приоритизираме
достъпа на населението до места за спорт и игра в публични пространства, но е
определен с тежест 8, тъй като за да осигурим изпълнението на целта първо е
важно да постигнем индикатори като достъп на населението до зелени обекти, в
които да се реализират още обекти за игра и спорт, както и да се насърчи
жизнеността на градската среда.
В комбо индикатора има общо три индикатора. Два от тях са с една и съща
тежест. Това е така защото не целим да приоритизираме, а да покажем, че достъпа
до игра и достъпа до спорт трябва да бъдат еднакво важни. По този начин
поставяме здравето и мобилността на потенциалните ползватели, съответно децата и подрастващите и възрастните като еднакво важни за развитие.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки
ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки
ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с обществен
достъп
● Обяснение
ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до детски
площадки, с публичен достъп, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е предварително
изчислен на база на средна скорост за придвижване и пешеходната мрежа в
града..
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o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една ГЕ
младото население (децата) има достъп на пешеходно разстояние до детска
площадка - място за игра. Това е важно, тъй като за малки деца се оценява високо
наличието на бърз и удобен достъп до места за игра, чрез ходене пеша не повече
от 9 минути.
o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на детски
площадки. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
обслуженост от детски площадки, но има население, което се нуждае от такива
обекти. Така се идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може
всички жители на общината да имат достъп до свободни места за игра.
ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до публични
спортни площадки, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша.
o Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е предварително
изчислен на база на средна скорост за придвижване и пешеходната мрежа в
града.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една
градоустройствена единица хората имат достъп до публични обекти за спорт
- спортни площадки. Това важи както за подрастващото, така и за
възрастното население.
o Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на спортни
площадки. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
обслуженост, но има население, което се нуждае от такива обекти. Така се
идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може всички жители на
общината да имат достъп до безплатни съоръжения за спорт.
ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с обществен
достъп
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 2

IV_ Зони за въздействие | 1030

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.

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от населението в
една градоустройствена единица (ГЕ), което има пешеходен достъп до
дворовете на общински училища, които са със свободен достъп, в рамките на
600м (или 9 минути) ходене пеша. Свободен достъп означава дворът на
училището и изградената база на открито за спорт да бъде свободна за
ползване от външни лица, извън работно време на училището.
Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект на интерес е
предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и
пешеходната мрежа в града.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в една ГЕ
населението има достъп на пешеходно разстояние до дворовете на общински
училища, които са със свободен достъп. Това е важно, тъй като изградената
материална база на училищата може и трябва да има възможност да се използва
от повече от една група ползватели.
Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма важност
на градоустройствени единици, в които до момента има много малко хора или
изобщо няма хора, които попадат в изохрона на достъпност на дворовете на
училищата. Акцентира се върху градоустройствени единици, в които няма
достъп до дворове на училища, но има население, което се нуждае от такива
обекти, като форма на спортни площадки.

ИН 4 - Обслуженост на населението от обекти на зелената система с широк обществен
достъп
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
8 (гледат се проблемни ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът има за цел да покаже териториите с най-лоша обслуженост на
населението от обекти на зелената система за широко обществено ползване като
отразява, както съществуващото положение на изградеността на градските
паркове и градини, така и потенциалните зелени площи заложени в
устройствените планове на града и нереализираните обекти.. Този комбо
индикатор е с най-висока тежест (5). Той индикира пропуски в баланса на
територията и отразява зоните с най-лош природен капитал. Обектите на
зелената система са “гръбнака” чистата и здрава жизнена среда и без тях би било
невъзможно да се развие природния капитал и да се постигне богато
биоразнообразие.
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● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял от населението, потенциално необслужено от (нереализирани) паркове и
градини
ин 2 - Дял от населението на ГЕ, необслужено от паркове и градини
● Обяснение
ин 1 - Дял от населението, потенциално необслужено от (нереализирани) паркове и
градини
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикатора показва брой хора необслужени от
реализирани и нереализирани паркове и градини.
o Обосновка/аргументация – Индикатора има за цел да покаже ГЕ, чието население
не само е необслужено от съществуващи паркове и градини, но и няма
перспектива да бъде обслужено от неизградени обекти на зелената система. За
целта е използван мрежови анализ на тероторията на Столична община, като за
обслужено население се счита това, което попада в пешеходния изохрон на
достъпност от 200-400-600м.
ин 2 - Дял от населението на ГЕ, необслужено от паркове и градини
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 6
o Разяснение/определение – Индикатора показва количеството жители
необслужени от съществуващите обекти на зелената система за широко
обществено ползване-паркове и градини.
o Обосновка/аргументация – Индикатора има за цел да покаже текущото
състояние на зелената система и достъпа на гражданите до ежедневен
активен и пасивен отдих, липсата на благоприятното въздействие на
градските паркове и градини и всички екосистемни услуги, които те
предоставят. За целта е използван мрежови анализ на тероторията на
Столична община, като за обслужено население се счита това, което попада в
пешеходния изохрон на достъпност от 200-400-600м. Този индикатор с найвисока вътрешна тежест (6) тъй като отразява текущото състояние на
зелената система и възможностите за интегриране на природен капитал в
градска среда., създаване на по-чиста и здрава жизнена среда в кварталите и
стимулиране на биоразнообразието.
ИН 5 - Мултифункционалност
● Тип
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●
●
●

●

единичен индикатор
Мерна единица
коефициент
Тежест
12 (гледат се проблемни ГЕ)
Разяснение/определение
Мултифункционалността е пресметната като са картирани услугите на
територията на СО. Използвани са различни регистри и отворени бази данни с
такива обекти. Индикаторът представлява коефициент, който отразява
бройката услуги, но и тяхното разнообразие.
Обосновка/аргументация
Този индикатор е показателен за мултифункционалността на средата. Колкото
повече и по-разнообразни обекти са налични в една ГЕ, толкова повече
възможности са на разположение на жителите. Съвременните концепции за градско
планиране насърчават развитието на квартали, които предоставят всичко
необходимо в рамките на 10 минутна разходка около жилището.
Мултифункционалните квартали са жизнени места, които стимулират
интеракцията между хората и засилват връзката със средата. Тежестта за този
индикатор е 12 понеже той е показателен за това дали хората имат достъп до
базови услуги, продукти и места за отдих и забавление.

ИН 6 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м.
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
евро/м2
● Тежест
4 (гледат се проблемни ГЕ)
● Разяснение/определение
Индикаторът показва средната цена на кв.м. жилищна площ, която се получава от
събраните данни за обяви на жилища през 2019г. на територията на дадена ГЕ.
● Обосновка/аргументация
Жилищният пазар е индиректен показател за качеството на средата. Жилища,
които са разположени в добре устроени и облагородени квартали, традиционно
поддържат по-висока цена от средната за града. При формирането на цената
влияние имат и качеството на строителството, репутацията на строителя и
инвеститора, маркетинга и рекламата на отделните сгради и комплекси, които се
реализират и други фактори, но локацията също има своята тежест и поради това
се разглежда този индикатор. Ниската цена на имотите в дадена ГЕ е показателна
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за липсата на интерес и търсене на жилища в тази ГЕ, което може да се дължи на
различни, но съществуващи проблеми на средата. Индикаторът се взима с тежест
4, понеже е важен, но самата цена се влияе и от други фактори, които могат да не
са изцяло в съответствие със състоянието на средата.
ИН 7 - В квартала си се чувствам в безопасност
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
коефициент
● Тежест
1 (гледат се проблемни ГЕ)
● Разяснение/определение
Индикаторът е получен от отговорите на въпрос от анкетното изследване за
качеството на живот на Визия за София.
● Обосновка/аргументация
ГЕ с повече отрицателни отговори ясно показват, че жителите в тях не
разпознават средата като безопасна. Това би послужило и аргументирало мерки,
които да насочат намеси в средата, които ще подобрят нейното състояние.
Индикаторът се взима с тежест 1 понеже данните са събирани за групи ГЕ, а не за
всяка поотделно.
ИН 8 - Какво е вашето цялостно впечатление - от това, че живея в този квартал
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
Коефициент
● Тежест
2 (гледат се проблемни ГЕ)
● Разяснение/определение
Индикаторът е взет на база отговорите на въпрос от анкетното изследване за
качеството на живот на Визия за София.
● Обосновка/аргументация
ГЕ с повече отрицателни отговори ясно показват, че жителите в тях не
разпознават квартала си като място, с което се свързани или доволни, че са там.
Това би послужило и аргументирало мерки, които да насочат намеси в средата,
които ще подобрят нейното състояние. Индикаторът се взима с тежест 2 понеже
данните са събирани за групи ГЕ, а не за всяка поотделно.
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ИН 9 - Какво е вашето цялостно впечатление - състоянието на улиците и сградите в
квартала
● Тип –
единичен индикатор
● Мерна единица
коефициент
● Тежест
2 (гледат се проблемни ГЕ)
● Разяснение/определение
Индикаторът е взет на база отговорите на въпрос от анкетното изследване за
качеството на живот на Визия за София.
● Обосновка/аргументация
ГЕ с повече отрицателни отговори ясно показват, че жителите в тях не са доволни
от състоянието на градската среда. Това би послужило и аргументирало мерки,
които да насочат намеси в средата, които ще подобрят нейното състояние.
Индикаторът се взима с тежест 2 понеже данните не са събирани за групи ГЕ, а не
за всяка поотделно.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА
ПО-КОМФОРТНА ГРАДСКА СРЕДА С РАЗНООБРАЗНИ
ФУНКЦИИ

Зони за въздействие по СЦ 11
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

9

ж.к. Обеля 1

висока

67

ж.к. Студентски град - запад

средна

288

бул. 9-ти Септември

средна

36

м. Батарея

висока

72

ж.к. Мусагеница

средна

289

кв. Сеславци

средна

40

в.з. Градище

висока

92

с. Кокаляне

средна

291

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 2

средна

54

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

97

с. Панчарево, м. Детски град

средна

293

с. Локорско 1

средна

87

кв. Люлин - разширение - запад

висока

98

ЖП Ареал - Централна гара

средна

295

НПЗ Кремиковци

средна

124

в.з. Малинова долина - изток

висока

110

ж.к. Разсадника - Коньовица

средна

297

ЖП Ареал - Подуяне (част 3)

средна

125

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

114

м. Манилов дол

средна

302

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

средна

129

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

118

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

317

СОП с. Казичене - с. Кривина

средна

168

в.з. Банкя

висока

120

гр. Банкя - разширение

средна

318

кв. Карпузица - запад

средна

175

кв. Република

висока

135

с. Бусманци

средна

321

с. Казичене - юг

средна

188

кв. Витоша - Лозенец

висока

137

с. Кривина

средна

343

НПЗ Военна рампа - запад

средна

189

с. и в.з. Иваняне

висока

139

ж.к. Дружба 1 - запад

средна

355

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

191

НПЗ Орион

висока

155

м. Голямата локва

средна

359

кв. Требич

средна

194

гр. Банкя - кв. Вердикал

висока

157

м. Гърдова глава

средна

365

ж.к. Изгрев

средна

209

кв. Христо Ботев

висока

163

НПЗ Изток, м. Къро

средна

378

жк. Манастирски ливади - запад

средна

219

ж.к. Дружба 2 - изток

висока

170

ЖП Ареал Надежда - Захарна фабрика

средна

402

ж.к. Западен парк

средна

224

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

181

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

средна

411

кв. Модерно предградие

средна

226

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

185

ж.к. Овча Купел

средна

422

НПЗ Средец 1

средна

237

ж.к. Овча Купел - 1

висока

192

с. Яна

средна

442

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - юг (ХМС БАН)

средна

241

кв. Кръстова вада - изток

висока

196

НПЗ Искър - юг

средна

447

с. Доброславци

средна

253

с. Кубратово

висока

198

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

средна

453

гр. Банкя, кв. Изгрев

средна

255

в.з. Киноцентър част 3

висока

200

гр. Нови Искър, м. Вировете

средна

456

м. Зоопарк

средна

265

м. Драгалевци - разширение - север

висока

207

кв. Филиповци

средна

462

ж.к. Факултета

средна

269

в.з. Бистрица - Цонкина махала

висока

217

в.з. Врана-Герман

средна

466

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

средна

300

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

висока

222

с. Желява

средна

467

ж.к. Младост 2

средна

303

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

225

с. Волуяк, м. Полето

средна

468

в.з. Косанин дол

средна

305

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

висока

227

кв. Илиянци

средна

484

Складова зона Илиянци - Връбница

средна

314

в.з. Малинова долина - запад

висока

228

НПЗ Илиянци - запад

средна

485

с. Волуяк, м. Полето 2

средна

320

в.з. Малинова долина - герена

висока

231

ж.к. Дружба 1 - изток

средна

495

СПЗ Слатина - юг 1

средна

345

Драгалевци, в.с. Мирамонте

висока

236

ж.к. Студентски град - юг

средна

505

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

363

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

243

ЦГЧ Зона В15

средна

508

м. Овча Купел - кв. 50

средна

369

ж.г. София - вилидж

висока

244

бул. Ломско шосе

средна

516

НПЗ Искър - север

средна

372

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

249

с. Чепинци

средна

518

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

средна

389

в.з. Беловодски път

висока

250

с. Волуяк

средна

523

НПЗ Илиянци - изток

средна

410

ж.к. Люлин - 2 мр

висока

254

с. Световрачене НПЗ

средна

524

м. Манастирското

средна

435

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

висока

258

с. Мрамор и ПСЗ

средна

535

СПЗ Модерно предградие - разширение 1

средна

436

кв. Малинова долина - изток

висока

261

с. Мировяне

средна

1

с. Владая

умерена

446

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

263

СПЗ Слатина - юг 2

средна

2

с. Лозен

умерена

450

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

264

с. Войнеговци

средна

11

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена

454

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

266

с. Негован

средна

14

кв. Драгалевци

умерена

478

кв. Обеля

висока

268

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

средна

17

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг умерена

526

ж.к. Люлин - 1 мр

висока

275

кв. Суходол, м. Секулица

средна

23

ж.к. Света Троица

умерена

4

СОП НПЗ Казичене

средна

276

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

28

с. Долни Богров - север

умерена

5

Панчарево - Черешови градини изток

средна

277

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

средна

30

кв. Васил Левски - юг

умерена

7

Бизнес зона бул. Източна тангента - Враждебна

средна

278

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

средна

37

ж.к. Фондови жилища

умерена

15

с. Филиповци, м. Берилица

средна

283

НПЗ Военна рампа - изток

средна

38

ж.к. Люлин - 4 мр

умерена

55

кв. Горубляне

средна

284

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

средна

39

с. Долни Лозен

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

41

с. Долни Пасарел

умерена

299

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

умерена

42

ж.к. Левски - зона Г

умерена

304

с. Горни Богров

умерена

50

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

308

кв. Суходол

умерена

64

НПЗ Хладилника

умерена

309

с. Бистрица

умерена

65

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

310

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

70

кв. Враждебна

умерена

313

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

74

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

323

ЦГЧ Зона Централна гара

умерена

80

ж.к. Гео Милев

умерена

324

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

умерена

82

с. Панчарево

умерена

332

ж.к. Младост 3

умерена

90

ж.к. Младост 1А

умерена

335

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена

94

Борисова градина - север

умерена

336

кв. Бенковски

умерена

95

с. Герман

умерена

349

м. Триъгълника - Надежда

умерена

99

ж.к. Сухата река - юг

умерена

357

с. Световрачане

умерена

105

кв. Симеоново

умерена

358

Парк Гео Милев

умерена

109

ж.к. Стефан Караджа

умерена

366

м. Враждебна - юг

умерена

111

с. Железница

умерена

367

м. Япаджа

умерена

115

с. Ботунец

умерена

374

с. Герман, м. Старият мост

умерена

119

ж.к. Младост 1

умерена

396

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

умерена

127

кв. Бояна

умерена

399

Парк Въртопо - север

умерена

132

ж.к. Люлин - 10 мр

умерена

491

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

умерена

134

ж.к. Славия

умерена

497

ПЗ Задгаров - ТЕЦ София

умерена

136

ж.к. Христо Смирненски

умерена

501

НПЗ Средец 2

умерена

142

кв. Овча Купел - север

умерена

533

кв. Горна баня

умерена

146

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

540

кв. Челопечене

умерена

148

ЦГЧ Зона Б18+

умерена

544

ж.к. Обеля 2

умерена

154

с. Долни Богров

умерена

557

ж.к. Лев Толстой

умерена

159

ж.к. Дървеница

умерена

165

гр. Банкя

умерена

167

ж.к. Левски - зона В

умерена

177

Парк Камбаните - р-н Витоша

умерена

180

ж.к. Надежда 2

умерена

186

ж.к. Люлин - 7 мр

умерена

197

с. Подгумер

умерена

210

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

умерена

212

ж.к. Лагера

умерена

213

ж.к. Сухата река - изток

умерена

214

ж.к. Студентски град - север

умерена

215

кв. Васил Левски - север

умерена

220

ЖП Ареал - Подуяне (част 1)

умерена

235

гр. Бухово

умерена

239

ж.к. Дружба 2 - запад

умерена

252

кв. Хладилника

умерена

257

ж.к. Кремиковци

умерена

272

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

274

ж.к. Люлин - център

умерена

279

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

286

ж.к. Сердика

умерена
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IV.2.12. Специфична цел №12 - Подобрен достъп до жилища и повишаване на
тяхното качество
IV.2.12.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Социална изключеност

комбо

2

ИН 2

Риск

комбо

2

ИН 3

Средна годишна цена на имот в СО
на кв.м.

единичен

2

IV.2.12.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Социална изключеност
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
2 (гледат се проблемни ГЕ)
● Обосновка за комбо индикатора
За да бъде измерена степента на социалната изключеност на територията на СО
се използва понятието на ЕС за “социално изключване”, то се дефинира като процес,
при който определени хора са изтласкани на ръба на обществото и са
възпрепятствани от пълното участие в него поради своята бедност или поради
липсата на базови компетенции и възможности за учене през целия живот или в
резултат на дискриминация. Това ги отдалечава от възможността за работа,
доходи и образование, както и до социални и общностни мрежи и дейности. Те имат
ограничен достъп до власт и до органите вземащи решение, и така често се
чувстват безвластни и неспособни да упражняват контрол върху решенията,
които влияят върху техния ежедневен живот.” (Съвместен доклад за социално
включване от 2004 г.).
За да бъде измерена социална изключеност на всяка ГЕ се формира комбо индикатор,
който е съставен от индикатори, които включват косвени фактори, които
допринасят за възможностите за социална включеност. Те, от една страна, мерят
степен на образование, бедност и социални шансове за реализация, достъп до
социално подпомагане, достъп до здравна грижа, а от друга оценяват фактори на
средата, като достъп до образователни институции, достъп до градски
транспорт и цена на имотите и удовлетвореност от доходи.
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● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование
ин 2 - Концентрация на население на възраст 15 -65 с начално и по-ниско
образование
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено населене
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г.
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г.
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г.
ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт
ин 11 - Удовлетвореност от доходи
ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права
● Обяснение
ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
o Вътрешна тежест - 12
o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с концентрация
едновременно на възрастно население и население с начално и по-ниско
образование.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зони с
възрастно население, което е получило ниско или никакво образование. Тази
комбинация се счита за предпоставка за ниски доходи и ниски шансове за
реализиране в активен социален живот. Данните са от преброяване на НСИ 2011
г.
ин 2 - Концентрация на население на възраст на 15 - 65 години с начално и по-ниско
образование
o Мерна единица - % население 15-65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско
образование/ ГЕ
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o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население в
трудоспособна възраст с начално и по-ниско образование. Допускането е, че
ниското образование е предпоставка за по-нископлатена работа.
o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират зоните с
трудоспособно население с ниско образование. Тази комбинация е предпоставка
за по-слаби шансове на населението за реализиране на пазара на труда или
включване в него с по-ниско квалифициран труд.
ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което получава
социални помощи от АСП
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 20
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население, което
получава социални помощи от Агенцията за социално подпомагане, към 2019 г. В
това число са включени деца подпомагани по Закона за социалното подпомагане
(ЗСПД), лица получаващи целеви помощи за отопление по Правилник за прилагане
на закона за социалното подпомагане (ППЗЗСП), лица получаващи помощи по
Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
o Обосновка/аргументация – Индикаторът показва ГЕ, в които има концентрация
на население, което получава социална помощ от Министерство на труда и
социалната политика. Това е индикаторът, който има най-висока тежест в
оценката на териториите в СО, които имат нужда от специфични действия, за
да се подобрят условията за социална включеност. Той служи като косвен
индикатор за концентрация на население с ниски доходи и концентрация на
уязвими групи хора, които имат нужда от социална, финансова или материална
подкрепа.
ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял необслужено
население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ]
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до училище. Пешеходният
достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9
мин. при движение със скорост 4км/час) от училищата.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до основно образование. Тези
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територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп до
училище.
ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено население
o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ]
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според степента на
обслужване на населението с пешеходен достъп до общинска детска градина.
Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата пешеходна мрежа в
изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 4 км/час) от детските
градини.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с найсъществен проблем по показателя за достъп до общински детски градини. Тези
територии биха били приоритетни по отношение осигуряването на достъп/
разширяване на съществуващи/ изграждане на нови детски градини..
ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г..
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Индикаторът показва концентрацията на
домакинства, които се отопляват с твърди горива.
o Обосновка/аргументация – За целите на измерване на социалната включеност
на населението, начинът на отопление служи за косвен фактор, който показва
финансовия ресурс на домакинствата в СО. Забележка! Важно е да се отбележи,
че начинът на отопление зависи от степента на изградената инженерна
инфраструктура, която дава възможност за отопление, чрез ТЕЦ или ГАЗ,
липсата на такава води до алтернативни начини на отопление като
електричество и твърди горива.
ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 г. и ГЕ с
нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г.
o Мерна единица - % население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден успех на НВО
по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г.]
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за концентрация
на най-младото население и ГЕ с училища, в които средния успех на националното
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външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-ми клас по български език и литература
(БЕЛ) е нисък.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с образователни
неравенства и училища, които не успяват да подготвят учениците по основния
предмет, даващ информация за грамотността, в начален и основен етап, което
в бъдеще е предпоставка за задълбочаване на социалните неравенства в тези
територии..
ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г.,
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на наем на
имоти на кв.м. жилищна площ през 2019 г. на територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на наемите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.
ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г.
o Мерна единица - евро/м2
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на кв.м. жилищна
площ, която се получава от събраните данни за обяви на жилища през 2019 г. на
територията на дадена ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Цената на имотите е фактор за качеството на
средата и условията за живот в дадената територия.

ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 8
o Разяснение/определение – Индикаторът представлява оценка на достъпа до
спирки на обществения транспорт. В комбо индикатора има общо шест
индикатора. Първите три индикатори се отнасят за дял на населението с
пешеходен достъп до МГТ, но разделени по изохрон от три различни разстояния
400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4км/час). Това позволява
даването на по голяма тежест на достъпността до 400 м в сравнение с 800м.
Същият метод е използван и за следващите три индикатора за дял на
населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях
тежестите са малко по-ниски с което целим да покажем, че достъпът до целия
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градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна тежест, когато
става въпрос за обособен релсов транспорт.
o Обосновка/аргументация – Индикаторът цели да покаже ГЕ, чиято обслуженост
от спирки е най-малка. Наличността на спирки е важен елемент от
мобилността на населението и жизнената среда в един град. Липсата на такива
е предпоставка за затруднена мобилност, съответно затруднен достъп до
работни места, здравеопазване, образование, магазини, места за отдих и
забавление. Липсата на обслуженост от градски транспорт води до зависимост
от личен автомобил за придвижване и достъп до базови нужди, който обаче
често е непосилно удоволствие за социално изключените групи.
ин 11 - Удовлетвореност от доходи
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, което не е
удовлетворено от доходите си.
o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от доходите е измерена в
рамките на социологическо проучване, което оценява Качеството на живот в
СО, проведено през 2018 г, Индикаторът получава ниска тежест, защото
данните от изследването са представителни към по-голяма територия, която
е съставено от няколко градоустройствени единици.

ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население с
прекъснати здравноосигурителни права към юли 2020 г..
o Обосновка/аргументация – Лицата с прекъснати здравноосигурителни права
губят достъп до здравна грижа, профилактични прегледи и лечение. В случай на
нужда, те трябва да разчитат изцяло на лични финансови средства, с които да
покрият здравните си разходи. Индикаторът има ниска тежест, заради
пространствения характер на данните, които са валидни за дела неосигурени
лица на ниво район. ГЕ, които попадат в тези зони получават тежест 1.
ИН 2 - Риск
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
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2 (гледат се проблемни ГЕ)
● Обосновка за индикатора
Комбо индикаторът Риск е сбор от три единични индикатора, които целят да
измерят риска, на който са поставени сградите, но и броя хора, които могат да
бъдат засегнати. Дълготрайността на сградите зависи от физическото им
състояние, за което е необходима достатъчна и отговорна поддръжка, но и мерки
свързани с намаляване на евентуални въздействия от земетресения. Индикаторът
използва възрастта на сградите като индиректен фактор, който дава информация
за тяхното състояние, имайки предвид, че колкото по-стари са сградите, толкова
по-ниски са стандартите, които са използвани при тяхното строителство, и е
необходима повече поддръжка, която често не се случва. Използвани са разломите
като индикатор, който допринася значително за повишения сеизмичен риск, на
който са поставени сградите. Индикаторът се взима с тежест 2 понеже е важен,
но данните, които са налични за неговото формиране не са изцяло достатъчни за
измерването на риска.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял на зоните с повишен сеизмичен риск
ин 2 - Възраст на жилищните сгради
ин 3 - Гъстота на населението по РЗП
● Обяснение
ин 1 - Дял на зоните с повишен сеизмичен риск
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Индикаторът дава информация за това в коя част на
Столична община има голям процент сеизмичен риск.
o Обосновка/аргументация – Зоната на Столична община и България попада в
повишен сеизмичен риск, тъй като под нея има голям набор от разломи. Данните
за земетресения през изминали години и последствията от тези земетресения,
както и изследвания през годините определят територии, които са с по-голям
сеизмичен риск от останалите в Столична община. Резултатът от анализа
дава информация в кои градоустройствени единици този риск е по-голям и ни
предоставя възможност да управляваме територията им съобразно
намаляването на антропогенния ефект върху средата. Тежестта на
индикатора се определя от това, че мерките за намаляване на ефекта от
настъпване на този риск трябва да се прилагат хоризонтално и дългосрочно, а
не само в идентифицираните градоустройствени единици с повишен риск.

лист 1040 от 1286

ин 2 - Възраст на жилищните сгради
o Мерна единица – година на изграждане
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Използвани са данни от преброяването на НСИ, в
което живущите отговарят на въпрос кога е построена сградата, която
обитават. Пресметнати са средните години на построяване на сградите във
всяка ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Възрастта на сградите е определяща за тяхното
физическо състояние. По-старите сгради са строени с по-занижени стандарти
за устойчивост на земетресения, а енергийната ефективност често не е
разглеждана. Ниското ниво на колективна поддръжка на многофамилните сгради
допринася за влошаване на тяхното състояние с повишаване на тяхната
възраст.
ин 3 - Гъстота на населението по РЗП
o Мерна единица - бр/км2
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Гъстотата на населението е изчислена като е взета
норма от 30 кв.м. жилищна площ на жител. Взет е сбора на цялата жилищната
площ от сградите в една ГЕ и спрямо тази норма и съответното РЗП е
пресметнато населението, което е налично в една ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Гъстотата на населението дава тежест в комбо
индикатора на ГЕ с повече население. Важно е да знаем къде е концентрирано
населението и кои мерки ще засегнат най-много хора.
ИН 3 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м.
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
евро/м2
● Тежест
2 (гледат се проблемни ГЕ)
● Разяснение/определение
Индикаторът показва средната цена на кв.м. жилищна площ, която се получава от
събраните данни за обяви на жилища през 2019г. на територията на дадена ГЕ.
● Обосновка/аргументация
Жилищният пазар е индиректен показател за качеството на средата и сградата, в
която се намира. Жилища, които са разположени в добре устроени и облагородени
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квартали, традиционно поддържат по-висока цена от средната за града. При
формирането на цената влияние имат и качеството на строителството,
репутацията на строителя и инвеститора, маркетинга и рекламата на отделните
сгради и комплекси, които се реализират и други фактори, но самата сграда също
има своята тежест и поради това се разглежда този индикатор. Ниската цена на
имотите в дадена ГЕ е показателна за липсата на интерес и търсене на жилища в
тази ГЕ, което може да се дължи на различни, но съществуващи проблеми на
средата и съответната сграда. Индикаторът се взима с тежест 2, понеже е
важен, но самата цена се влияе и от други фактори, които могат да не са изцяло в
съответствие със състоянието на сградата.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА
ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ЖИЛИЩА И ПОВИШАВАНЕ НА
ТЯХНОТО КАЧЕСТВО

Зони за въздействие по СЦ 12
Нужда от намеса:
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

с. Владая

висока

207

кв. Филиповци

висока

477

кв. Подуяне

висока

2

с. Лозен

висока

209

кв. Христо Ботев

висока

478

кв. Обеля

висока

9

ж.к. Обеля 1

висока

212

ж.к. Лагера

висока

479

ЦГЧ Зона Г12 - юг

висока

19

3-та извънградска част

висока

213

ж.к. Сухата река - изток

висока

483

ж.к. Хиподрума

висока

27

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

висока

215

кв. Васил Левски - север

висока

503

ж.к. Свобода

висока

30

кв. Васил Левски - юг

висока

222

с. Желява

висока

505

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

37

ж.к. Фондови жилища

висока

224

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

521

ЦГЧ м. Еврейски гробища

висока

38

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

227

кв. Илиянци

висока

522

ЦГЧ Зона Б2-3+

висока

39

с. Долни Лозен

висока

237

ж.к. Овча Купел - 1

висока

544

ж.к. Обеля 2

висока

40

в.з. Градище

висока

250

с. Волуяк

висока

42

ж.к. Левски - зона Г

висока

256

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

49

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

260

ЦГЧ Зона Г12 - север

висока

50

ЦГЧ Зона Б19+

висока

261

с. Мировяне

висока

54

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

264

с. Войнеговци

висока

62

в.з. Кокаляне

висока

268

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

63

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

273

ЦГЧ Зона Г14 - изток

висока

70

кв. Враждебна

висока

276

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

78

с. Мърчаево

висока

277

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

80

ж.к. Гео Милев

висока

286

ж.к. Сердика

висока

91

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

висока

289

кв. Сеславци

висока

93

ЦГЧ Зона Б4+

висока

290

ЦГЧ Зона Г8

висока

95

с. Герман

висока

300

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

99

ж.к. Сухата река - юг

висока

302

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

висока

110

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

303

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

114

м. Манилов дол

висока

309

с. Бистрица

висока

115

с. Ботунец

висока

314

в.з. Малинова долина - запад

висока

124

в.з. Малинова долина - изток

висока

320

в.з. Малинова долина - герена

висока

134

ж.к. Славия

висока

334

с. Балша

висока

135

с. Бусманци

висока

335

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

висока

136

ж.к. Христо Смирненски

висока

355

ж.к. Люлин - 6 мр

висока

142

кв. Овча Купел - север

висока

358

Парк Гео Милев

висока

143

ж.к. Бели Брези

висока

363

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

145

ЦГЧ Зона А - юг

висока

396

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

146

ЦГЧ Зона Г14 - запад

висока

410

ж.к. Люлин - 2 мр

висока

148

ЦГЧ Зона Б18+

висока

411

кв. Модерно предградие

висока

160

ЦГЧ м. Буката

висока

416

ЦГЧ Зона Б3+

висока

163

НПЗ Изток, м. Къро

висока

433

ж.к. Малинова долина - запад

висока

164

кв. Крива река

висока

434

ж.к. Горубляне 2 и 3

висока

168

в.з. Банкя

висока

436

кв. Малинова долина - изток

висока

169

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

висока

438

ЦГЧ Зона Б5-3+

висока

173

с. Житен

висока

450

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

175

кв. Република

висока

462

ж.к. Факултета

висока

180

ж.к. Надежда 2

висока

465

ж.к. Гоце Делчев

висока

189

с. и в.з. Иваняне

висока

472

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

192

с. Яна

висока

474

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока
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Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

Вело мобилност

комбо

3

ИН 2

Инфраструктура на обществения
транспорт

комбо

4

o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение - Изчислява се на база на дължината на участъците от
всички елементи на веломрежата, попадащи в буфер 50 м от границата ГЕ
елементи от веломрежата.
o Обосновка/аргументация – Отчитайки елементи в непосредствена близост, но
непопадащи в границите на ГЕ, се отчитат тези елементи, които са на
границата между 2 ГЕ и съответно обслужват и двете. Ниската тежест е
приета, защото абсолютната стойност не отчита размера на ГЕ.

ИН 3

Достъпност до обществен
транспорт (СЦ9)

комбо

3

ин 2 - Гъстота на веломрежата (ГЕ)

ИН 4

Улична мрежа

комбо

4

ИН 5

Интегрираност на пешеходната
мрежа в близост до
инфраструктурни делители

единичен

1

ИН 6

Гъстота на населението по РЗП

единичен

9

IV.2.13. Специфична цел №13 - Подобрена транспортна свързаност и поустойчива мобилност
IV.2.13.1. Списък на селектираните индикатори

IV.2.13.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - Вело мобилност
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Комбинацията от дължина, гъстота и интегрираност са основните изисквания за
развита и свързана веломрежа. Тази тежест е дадена заради потенциалът, който
има велосипедния транспорт и нуждата да бъде развиван.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Обща дължина на вело мрежа (ГЕ), тежест 1
ин 2 - Гъстота на веломрежата (ГЕ), тежест 2
ин 3 - Дължина вело спрямо дължина ПУМ (ГЕ), тежест 3
ин 4 - Интегрираност на веломрежата (ГЕ), тежест 4
ин 5 - Дял обособена веломрежа (ГЕ), тежест 1
● Обяснение
ин 1 - Обща дължина на веломрежата (ГЕ)
o Мерна единица - m

o Мерна единица - km/km2
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Изчислява се на база на общата дължина на
веломрежата по ГЕ, както е изчислена за общата дължина на веломрежата, като
тя се съотнася към реалната площ на ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Дава по-точна представа за наличността на
веломрежата в рамките на ГЕ, отчитайки нейния размер. Тъй като е по-добър
количествен измерител от чистата дължина на този индикатор, се дава повисока тежест.
ин 3 - Дължина вело спрямо дължина ПУМ (ГЕ)
o Мерна единица - съотношение
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Изчислява се съотношението между дължината на
веломрежата спрямо общата дължина на ПУМ в рамките на всяка ГЕ, изчислени по
методологията на предходните индикатори, т.е. всички елементи, попадащи в
буфер 50 м от границата на ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва до каква степен
придвижването с велосипед може да се счита за “конкурентно” на
придвижването с автомобил на ниво ГЕ. Този индикатор отчита изградеността
на веломрежата, като отчита и изградеността на ПУМ като по този начин
отчита по-точно зони, където голям дял от инфраструктурата не е изграден.
Тъй като велосипедът е средство за индивидуален транспорт и основният му
конкурент в този смисъл е личният автомобил на този индикатор се дава
висока тежест. Този индикатор може да се използва и за оценка на
постигнатото, като за всяка ГЕ следва стремежът да бъде стойността на
този индикатор да е близък до 1.
ин 4 - Интегрираност на веломрежата (ГЕ)
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o Мерна единица - km/km2
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – На база на гъстотата на веломрежата се прави
вторична оценка на гъстотата на мрежите на съседните ГЕ. Гъстотите на
мрежите в съседните ГЕ се умножават по коефициент и се сумират с основната
гъстота.
o Обосновка/аргументация – Така формиран този индикатор оценява освен
гъстотата в рамките на ГЕ и свързаността в съседните ГЕ, което дава по-ясна
представа за възможностите за придвижване с велосипед в зоната около
изследваната ГЕ, съответно нейната интегрираност спрямо веломрежата.
Този индикатор е с най-висока тежест, защото най-точно отразява зоните в
града и съответно ГЕ, където велосипедната инфраструктура (не)
предразполага към ежедневно използване на този вид транспорт.

лист 1045 от 1286

Скоростта на придвижване е един от най-важните фактори за избор на
придвижване и заради това, за стимулиране на обществения транспорт основен
индикатор е дължината на обособените бу ленти или трамвайни трасета.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета (ГЕ), тежест
1
ин 2 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета спрямо
дължина ПУМ (ГЕ), тежест 3
ин 3 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета и метро
спрямо дължина ПУМ (ГЕ), тежест 2
ин 4 - Брой обслужващи наземни линии на МГТ (брой уникални линии на спирките в ГЕ),
тежест 2
ин 5 - Брой наземни спирки на МГТ спрямо площ в ГЕ (ГЕ), тежест 1

ин 5 - Дял обособена веломрежа (ГЕ)
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Изчислява се на база на дължината на веломрежата,
съставена от обособени (безопасни и без изразен конфликт с пешеходци) алеи
спрямо дължината на цялата веломрежа в буфер 50 м от границата ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Усещането за безопасност при придвижване е
ключов фактор при избора на придвижване и е особено важен при движението с
велосипед. По тази причина отчитането на безопасността е ключово за
развитието на този вид транспорт. Има множество фактори, които влияят на
безопасността и субективното усещане за безопасност, които за съжаление
трудно могат да бъдат околичествени в този мащаб. Един от най-важните
фактори е степента на сегрегация на транспортните потоци и в този смисъл
отчитането на обособените елементи от веломрежата дава относително
добра представа за нивото на безопасност на инфраструктурата. Тъй като не е
пределно изчерпателен този индикатор се ползва с по-ниска тежест.
ИН 2 - Инфраструктура на обществения транспорт
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора

● Обяснение
ин 1 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета (ГЕ)
o Мерна единица - km
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Изчислява се дължината на обособените трасета на
наземния МГОТ в буфер 50 м от границата на ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва дължината на обособените
трасета на обществения транспорт по ГЕ. Ниските му стойности
потенциално индикират необходимост от изграждане или обособяване на
такива трасета. Тежестта му е ниска, тъй като не може да отчете фактори на
средата и размера на територията, към която се отнася.
ин 2 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета спрямо
дължина ПУМ (ГЕ)
o Мерна единица - отношение
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Изчислява се съотношението на дължината на
обособените трасета на наземния МГОТ спрямо дължината на ПУМ в буфер 50 м
от границата на ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Дава представа за степента на приоритизация на
наземния МГОТ спрямо придвижването с личен автомобил. Тъй като това е
основен фактор при избора на средство за придвижване е приет с висока
тежест.
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ин 3 - Дължина обособени бус ленти или обособени трамвайни трасета и метро
спрямо дължина ПУМ (ГЕ)
o Мерна единица - отношение
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Изчислява се съотношението на дължината на
обособените трасета на МГОТ, включително метрополитен, спрямо дължината
на ПУМ в буфер 50 м от границата на ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Дава представа за степента на приоритизация на
целия МГОТ спрямо транспорта с лични автомобили. Тъй като метрото е найсложно за интеграция с останалите видове наземен транспорт и не би могло да
е алтернатива за всички направления е приета по-ниска тежест от предходния
индикатор.
ин 4 - Брой обслужващи наземни линии на МГТ (брой уникални линии на спирките в
ГЕ), тежест
o Мерна единица - бр.
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Изчислява се броя уникални линии на наземния МГОТ,
преминаващи през спирките в ГЕ. Дава косвена представа за броя възможни за
директно достигане дестинации от съответната ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Дава косвена представа за броя възможни за
директно достигане направления/дестинации от съответната ГЕ. Тази
свързаност е важен фактор при избора на средство за придвижване и затова
този индикатор има относително висока тежест.

лист 1046 от 1286

● Тежест
3
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът представлява оценка на достъпа до спирки на обществения
транспорт и има за цел да покаже ГЕ, чиято обслуженост от такива обекти е наймалка.. Той е важен елемент от мобилността на населението и жизнената среда в
един град. В комбо индикатора има общо шест индикатора. Първите три
индикатори се отнасят за дял на населението с пешеходен достъп до МГТ, но
разделени по изохрон от три различни разстояния 400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при
движение със скорост 4 км/час). Това позволява даването на по голяма тежест на
достъпността до 400 м в сравнение с 800м. Същият метод е използван и за
следващите три индикатора за дял на населението с пешеходен достъп до метро и
бързи трамваи. При тях тежестите са малко по-ниски, с което целим да покажем,
че достъпът до целия градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна
тежест когато става въпрос за обособен релсов транспорт.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 400 м (ГЕ), тежест 3
ин 2 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 600 м (ГЕ), тежест 2
ин 3 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 800 м (ГЕ), тежест 1
ин 4 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи до 400 м
(ГЕ), тежест 1
ин 5 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи до 600 м
(ГЕ), тежест 1,5
ин 6 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи до 800 м
(ГЕ), тежест 1

ин 5 - Брой наземни спирки на МГТ спрямо площ в ГЕ (ГЕ)
o Мерна единица - бр./км2
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Изчислява се броя спирки на наземния МГОТ в рамките
на ГЕ спрямо площта на ГЕ.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор дава косвена представа за нивото
на достъп до мрежата на МГОТ в рамките на ГЕ. Има относително ниска тежест
понеже достъпът до спирка на МГОТ не винаги е гаранция за добра обслуженост,
макар и да е важна предпоставка.
ИН 3 - Достъпност до обществен транспорт (СЦ9)
● Тип
комбо индикатор

● Обяснение
ин 1, ин 2, ин 3 - Дял на населението с пешеходен достъп до МГТ до 400 м
(ГЕ)/600/800
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 3
Ин 1 - 3 т.
Ин 2 - 2т.
Ин 3 - 1т.
o Разяснение/определение (ин1/2/3) – Индикаторът представя делът на
населението на ГЕ, попадащо на пешеходно разстояние в изохрон от 400, 600 и
800м м (6, 9 и 12 мин. при движение със скорост 4км/час) от спирка на наземния
МГОТ и метрото спрямо цялото население на ГЕ.
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o Обосновка/аргументация – Този индикатор нарежда ГЕ според пешеходния им
достъп до наземен обществен транспорт и метро. Времето за пътуване е
основен фактор при избора на средство за придвижване. Съответно колкото
по-дълго е времето за достигане до спирката, толкова по-малък дял от
населението е склонен да използва обществен транспорт. В случая по-голяма
тежест е дадена на подиндикатора, определящ дела от населението на ГЕ,
което има пряк достъп - 400 м или 6 мин. от спирка на обществения транспорт
ин 4, ин 5, ин6 - Дял на населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи
до 400/600/800 м (ГЕ)
o Мерна единица - %
o Вътрешна тежест - 2
Ин 4 - 2 т.
Ин 5 - 1.5 т.
Ин 6 - 1 т.
o Разяснение/определение – Индикаторът представя делът на населението на ГЕ,
попадащо на пешеходно разстояние до 400/600/800 м от спирка на бърз трамвай
или метро спрямо цялото население на ГЕ. Като “бързи” трамваи тук са
дефинирани тези с обособени, директни трасета, които правят връзка между
големи зони с различни функции, най-вече ЦГЧ с периферията. Като такива са
определени трасетата на трамвайни линии №5, №7, №22 В комбинация с
останалите сходни индикатори дава представа колко добре е обслужено
населението с МГОТ.
o Обосновка/аргументация – Този индикатор нарежда ГЕ според пешеходния им
достъп до висококапацитетните системи на обществения транспорт, а
именно обособени (бързи) трамваи и метро. Както и при предната група времето
за пътуване е основен фактор при избора на средство за придвижване. Тази
група индикатори се фокусира върху релсовия “гръбнак” на обществения
транспорт, взимайки предвид относително по-високата му привлекателност
за пътуващите. По този начин се откроява по-доброто обслужване на зоните с
достъп до такъв вид транспорт. И тук по-голяма тежест е дадена на
подиндикатора, определящ дела от населението на ГЕ, което има пряк достъп 400 м или 6 мин. от спирка на бърз трамвай или метро.
ИН 4 - Улична мрежа
● Тип
комбо индикатор
● Тежест

лист 1047 от 1286

4
● Обосновка за комбо индикатора
Индикаторът представлява оценка на гъстотата на уличната мрежа и има за цел
да покаже ГЕ, които имат недостатъчно изградена улична мрежа. Тя е важен
елемент от мобилността на населението и жизнената среда в един град. Комбо
индикатора включва общо два индикатора. С по голяма тежест е гъстота на
първостепенната улична мрежа, тъй като тя се използва за връзка между
отделните устройствени зони и е от общоградско значение, що се отнася до
правилното функциониране на транспортните системи. На индикатора за
гъстота на цялата улична мрежа е дадена по-ниска тежест, тъй като там се
открояват и дефицитите във второстепенната улична мрежа. Тя има по-скоро
локално значение и съответно влияе върху качеството на живот на относително
по-малък дял от населението.
● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 - Гъстота на първостепенната улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ), тежест 3
ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ), тежест 2
● Обяснение
ин 1 - Гъстота на първостепенната улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ)
o Мерна единица - km/km2
o Вътрешна тежест - 3
o Разяснение/определение – Изчислява се на база на общата дължина на ПУМ в
рамките на буфер от 50м от границата на ГЕ като тя се съотнася към реалната
площ на ГЕ. Минимална стойност за градовете е 2.5 км/км2; добра е 3-4 км/км2;
отлична е 4-5 км/км2.
o Обосновка/аргументация – Улиците от първостепенната улична мрежа
образуват основната комуникационно-транспортна мрежа на урбанизираната
територия. и свързват отделните устройствени зони. По-високата тежест,
както е описано по-горе, е дадена заради общоградското ѝ значение.
ин 2 - Гъстота на цялата улична мрежа (вкл. пътища) (ГЕ)
o Мерна единица - km/km2
o Вътрешна тежест - 2
o Разяснение/определение – Изчислява се на база на общата дължина на цялата
улична мрежа в рамките на буфер от 50м от границата на ГЕ като тя се
съотнася към реалната площ на ГЕ. Минимална стойност за градовете е 2.5
км/км2; добра е 3-4 км/км2; отлична е 4-5 км/км2.
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o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва гъстотата на цялата
улична мрежа по ГЕ. Както е посочено по-горе заради по-скоро локалното
значение на второстепенната улична мрежа тежестта му е по-ниска.
ИН 5 - Интегрираност на пешеходната мрежа в близост до инфраструктурни делители
● Тип
единичен индикатор
● Тежест
1
● Обосновка за индикатора
Индикаторът се използва за необходимата цел поради факта, че София е
“заобиколена”/”обградена” от различни инфраструктурни делители, които
възпрепятстват нормалната пешеходна достъпност между централните и
периферните зони, а понякога и между зони в ядрото на града.
ИН 6 - Гъстота на населението по РЗП
● Тип
единичен индикатор
● Тежест
9
● Обосновка за индикатора
Гъстотата на населението дава тежест на ГЕ с по-голяма концентрация на
население. Тъй като транспортната система обслужва основно зони с голяма
интензивност на застрояване и функции е важно да се използва балансиращ
фактор, който да коригира кои намеси ще повлияят на най-много хора. Като найдобър (но не перфектен) фактор е избрана именно гъстотата на население.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СВЪРЗАНА И ИНТЕГРИРАНА
ПОДОБРЕНА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ И ПО-УСТОЙЧИВА
МОБИЛНОСТ

Зони за въздействие по СЦ 13
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

14

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

62

ж.к. Света Троица

средна

295

кв. Филиповци

средна

58

ж.г. София - вилидж

висока

64

ж.к. Кръстова вада - запад

средна

304

с. Филиповци, м. Берилица

средна

59

в.з. Малинова долина - изток

висока

65

ЦГЧ Зона Г8

средна

306

ж.к. Обеля 1

средна

68

ж.к. Фондови жилища

висока

92

ж.к. Гоце Делчев

средна

322

НПЗ Кремиковци

средна

81

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

93

3-та извънградска част

средна

323

с. Волуяк, м. Полето

средна

111

с. Панчарево, м. Детски град

висока

94

с. Панчарево

средна

327

НПЗ Илиянци - запад

средна

146

ж.к. Студентски град - запад

висока

95

м. Драгалевци - разширение - север

средна

333

бул. Ломско шосе

средна

155

кв. Хладилника

висока

96

в.з. Киноцентър част 3

средна

334

с. Чепинци

средна

159

ж.к. Дианабад

висока

97

с. Волуяк, м. Полето 2

средна

335

с. Волуяк

средна

160

ж.к. Мусагеница

висока

100

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

337

с. Кубратово

средна

181

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

висока

101

с. Бистрица

средна

341

с. Световрачене НПЗ

средна

191

ж.к. Гео Милев

висока

104

ж.к. Стрелбище

средна

345

с. Мрамор и ПСЗ

средна

192

ж.к. Христо Смирненски

висока

109

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

средна

353

с. Мировяне

средна

202

кв. Подуяне

висока

119

в.з. Врана-Герман

средна

355

с. Войнеговци

средна

209

ЦГЧ Зона Б5+

висока

120

кв. Симеоново

средна

356

м. Манастирското

средна

229

ЦГЧ Зона Г13

висока

125

кв. Драгалевци

средна

365

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

средна

262

м. Голямата локва

висока

131

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

367

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

278

с. и в.з. Иваняне

висока

132

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

370

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

средна

292

ж.к. Надежда 2

висока

133

ж.к. Младост 3

средна

374

с. Доброславци

средна

298

ж.к. Лев Толстой

висока

134

СОП НПЗ Казичене

средна

405

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

средна

301

НПЗ Военна рампа - изток

висока

148

в.з. Беловодски път

средна

417

кв. Кръстова вада - изток

средна

303

кв. Република

висока

151

м. Зоопарк

средна

432

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

средна

320

НПЗ Илиянци - изток

висока

162

кв. Княжево, в.з. Килиите

средна

436

СПЗ Модерно предградие - разширение 1

средна

361

ж.к. Люлин - 3 мр

висока

165

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

средна

438

ЦГЧ Зона Г6 - изток

средна

423

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

169

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

средна

456

кв. Горна баня

средна

429

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

висока

183

ж.к. Иван Вазов

средна

464

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

средна

434

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

184

с. Бусманци

средна

467

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

средна

460

м. Лозенец част 1

висока

190

ж.к. Хиподрума

средна

472

м. Япаджа

средна

462

НПЗ Искър - север

висока

193

кв. Горна Баня - ЖП гара

средна

475

Складова зона Илиянци - Връбница

средна

468

СПЗ Слатина - юг 2

висока

194

с. Кривина

средна

477

кв. Обеля

средна

506

в.з. Малинова долина - запад

висока

195

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

средна

499

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

1

с. Владая

средна

197

ЦГЧ Зона Г11 - изток

средна

508

кв. Карпузица - запад

средна

5

кв. Витоша - Лозенец

средна

198

кв. Крива река

средна

510

в.з. Малинова долина - герена

средна

15

ж.к. Дружба 2 - запад

средна

199

ж.к. Бели Брези

средна

516

СОП с. Казичене - с. Кривина

средна

16

ЦГЧ Зона Г12 - юг

средна

215

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

средна

542

кв. Требич

средна

26

м. Батарея

средна

221

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

средна

2

с. Долни Лозен

умерена

28

ЦГЧ м. Буката

средна

222

ЦГЧ Зона Г14 - запад

средна

6

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

29

гр. Нови Искър, м. Вировете

средна

223

Бизнес зона бул. Източна тангента - Враждебна

средна

17

с. Ботунец

умерена

33

ж.к. Борово

средна

226

ЦГЧ Зона Б18+

средна

19

кв. Люлин - разширение - запад

умерена

36

в.з. Градище

средна

228

кв. Суходол

средна

32

ж.к. Изгрев

умерена

42

ж.к. Красно село

средна

230

ЦГЧ Зона Г14 - изток

средна

35

Парк Камбаните - р-н Витоша

умерена

50

ж.к. Лагера

средна

231

кв. Суходол, м. Секулица

средна

60

с. Герман, м. Старият мост

умерена

55

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

средна

233

ЦГЧ Зона Б3+

средна

63

с. Долни Пасарел

умерена

56

ЦГЧ Зона Б19+

средна

269

гр. Банкя

средна

73

кв. Горубляне

умерена

57

м. Лозенец част 3

средна

271

в.з. Банкя

средна

86

с. Железница

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

87

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

371

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

88

с. Лозен

умерена

419

кв. Сеславци

умерена

99

с. Кокаляне

умерена

420

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

110

с. Герман

умерена

421

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

118

с. Г. Лозен, м. Висо

умерена

422

гр. Нови Искър - кв. Славовци

умерена

121

ж.к. Младост 4

умерена

430

НПЗ Средец 1

умерена

122

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

431

НПЗ Средец 2

умерена

130

ж.к. Студентски град - юг

умерена

433

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 2

умерена

137

ж.к. Дървеница

умерена

435

с. Локорско 1

умерена

138

ж.к. Дружба 2 - изток

умерена

437

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

умерена

139

ж.к. Младост 1А

умерена

441

ж.к. Люлин - 1 мр

умерена

141

кв. Бояна

умерена

449

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

145

ж.к. Сердика

умерена

470

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

150

НПЗ Искър - юг

умерена

471

м. Враждебна - юг

умерена

153

ж.к. Студентски град - север

умерена

476

кв. Бенковски

умерена

170

НПЗ Хладилника

умерена

486

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

172

кв. Васил Левски - север

умерена

491

с. Долни Богров - север

умерена

173

кв. Враждебна

умерена

498

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - юг (ХМС БАН)

умерена

189

Парк Гео Милев

умерена

501

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

200

кв. Христо Ботев

умерена

502

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

205

ж.к. Овча Купел

умерена

507

ж.к. Сухата река - запад

умерена

206

ЖП Ареал - Подуяне (част 3)

умерена

512

кв. Малинова долина - изток

умерена

220

ж.к. Факултета

умерена

514

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг умерена

232

с. Долни Богров

умерена

515

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

239

ж.к. Левски - зона Г

умерена

517

с. Казичене - юг

умерена

245

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

246

ж.к. Стефан Караджа

умерена

248

НПЗ Хаджи Димитър

умерена

255

с. Горни Богров

умерена

256

ж.к. Свобода

умерена

268

с. Световрачане

умерена

284

НПЗ Орион

умерена

286

с. Яна

умерена

287

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

289

ПЗ Задгаров - ТЕЦ София

умерена

297

кв. Челопечене

умерена

299

кв. Модерно предградие

умерена

310

с. Желява

умерена

315

ж.к. Обеля 2

умерена

325

кв. Илиянци

умерена

330

гр. Бухово

умерена

336

с. Негован

умерена

343

ж.к. Кремиковци

умерена

346

ж.к. Люлин - 9 мр

умерена

369

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

умерена
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IV.2.14. Специфична цел №14 - Повишаване качеството и ефективността на
техническа инфраструктура и подобряване нивото на обслуженост
IV.2.14.1. Списък на селектираните индикатори
Номер на
индикатора

Име на индикатора

Тип
индикатор

Тежест на
индикатора

ИН 1

ВиК инфраструктура

комбо

4

ИН 2

Дял от урбанизираната площ във
всяка ГЕ, обслужена с
електроснабдяване

единичен

1

ИН 3

Дял от урбанизираната площ във
всяка ГЕ, обслужена с централно
топлоснабдяване

единичен

1

Дял от урбанизираната площ във
всяка ГЕ, обслужена с
газоснабдяване от мрежа

единичен

ИН 4

1

IV.2.14.2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори
ИН 1 - ВиК инфраструктура
● Тип
комбо индикатор
● Тежест
4
● Обосновка за комбо индикатора
Осигуряването на равен достъп за всички до безопасна питейна вода и до
подходящи канализационни съоръжения и хигиенни условия и намаляване на
замърсяването на околната среда са част от целите за устойчиво развитие на
ООН.
На територията на СО мрежите на ВиК инфраструктурата са развивани успоредно
с разрастването на града и в общия случай те са амортизирани и морално остарели
или трябва да бъдат изградени изцяло/доизградени. Това води до ниско качеството
на предоставяните услуги, нарушаване на екологичното равновесие и повишаване
риска за здравето на населението. Тъй като тази инфраструктура е
жизнеопределяща и развитието и трябва да бъде проследявано, на комбо
индикатора е поставена най-висока тежест (4).
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● Съставни индикатори на комбо индикатора:
ин 1 – Водоснабдяване, тежест 1
подин 1 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от етернитови тръби [%
от дължината], тежест 4
подин 2 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от стоманени тръби [%
от дължината], тежест 4
подин 3 - Дял от водопроводната мрежа, преминаваща през частни имоти
(анализ ПИРО) [% от дължината], тежест 1
ин 2 - Канализация, тежест 5
подин 1 - Дял от канализационната мрежа, преминаваща през частни имоти
(анализ ПИРО) [% от дължината], тежест 1
подин 2 - Степен на изграденост на канализационната мрежа (анализ ПИРО)
[% от дължината], тежест 4
● Обяснение
ин 1 Водоснабдяване
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение - Чрез отделните подиндикатори на този индикатор се
цели да се представи по-детайлна картина за ефективността на
водоснабдителната система на СО
o Обосновка/аргументация - От първостепенно значение за общественото
здраве и качеството на живот на населението е осигуряването му с безопасна и
съответстваща на нормативните изисквания питейна вода, както и
осигуряване непрекъснатост на водоподаването. Чрез изграждане в
продължение на над 100 години централизирана водоснабдителна система СО е
гарантирала на 100% от населението си достъп до водоснабдителни услуги,
които отговарят на необходимите нормативни изисквания за качество на
подаваната вода, но все още загубите на вода са високи и поддръжката на
водоснабдителните системи и съоръжения е недостатъчна. Водопроводната
мрежа на територията на Столична община е развивана и разширявана
едновременно с разрастването на града, като целевата подмяна и
рехабилитацията започва едва наскоро. Голяма част от мрежата е с изтекъл
амортизационен срок., изградена от некачествени и морално остарели
материали, а в крайградските зони големи участъци от нея са изградени по
стопански начин, преминават през частни имоти, не отговарят на
техническите изисквания и подмяната им е затруднена или невъзможна, поради
наличие на регулационни проблеми.
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Тъй като е постигнато максимално ниво на услугата водоснабдяване, на този
индикатор е поставена най-ниска тежест (1) в общия комбоиндикатор. Все пак
ефективността на водоснабдителната система все още не е задоволителна и
това налага поставянето на индикатора Водоснабдяване като основен заедно с
индикатора Канализация.
подин 1 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от етернитови тръби
o Мерна единица - % от дължината
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение - Този индикатор отразява процентното отношение на
дължината на етернитовите тръби към общата дължина на водопроводната
мрежа;
o Обосновка/аргументация - При изграждането на водоснабдителната мрежа на
Столична община масово са полагани етернитови тръби. Те са крехки, връзките
между тях не са надеждни и в общия случай са с надвишен амортизационен
период. Поради всички тези фактори етернитовите водопроводи често
аварират, водят до загуби на вода и налягане и съответно намаляване на
ефективността на водопроводната система. Пряката връзка между наличието
на водопроводи от етернит и ефективността на водоснабдителната система
предопредели използването на този подиндикатор при определяне на
състоянието на водоснабдителната система на СО. Тъй като над 20% от
водопроводната мрежа е изградена от етернит този индикатор получи найвисока тежест (4) в групата от подиндикатори.
подин 2 - Дял от водопроводната мрежа, изграден от стоманени тръби
o Мерна единица - % от дължината
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Този индикатор отразява процентното отношение
на дължината на стоманените тръби към общата дължина на водопроводната
мрежа;
o Обосновка/аргументация - Заради своята голяма якост, здравите връзки и
относително малката грапавина на стените на тръбите стоманата е била
основен материал при изграждане на водоснабдителната система на СО.
Водопроводите от този материал, обаче имат основен много голям недостатък
- не са устойчиви на корозия, а също така имат сравнително кратък
експлоатационен срок. Над 20% от водоснабдителната мрежа в изградена от
стоманени тръби, поради което този индикатор получи най-висока тежест (4)
в групата от подиндикатори.
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подин 3 - Дял от водопроводната мрежа, преминаваща през частни имоти (анализ
ПИРО)
o Мерна единица - % от дължината
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение - Този индикатор отразява процентното отношение на
дължината на водопроводите, преминаващи през частни имоти към общата
дължина на водопроводната мрежа
o Обосновка/аргументация - Преминаването на мрежата през частни имоти силно
затруднява работата в случай на авария, при планова рехабилитация или
подмяна. Тъй като този казус е нормативно недопустим, и води до влошаване
ефективността на водоснабдителната мрежа, индикаторът, измерващ
наличието му е използван за описване състоянието на водоснабдителната
система на СО. Избрана е най-ниска тежест (1) , защото делът от
водопроводната мрежа, преминаваща през частни имоти е относително малък.
ин 2 – Канализация
o Вътрешна тежест - 5
o Разяснение/определение – чрез отделните подиндикатори на този индикатор
се цели да се представи по-детайлна картина за състоянието на
канализационната система на СО
o Обосновка/аргументация - СО с агломерациите, включени в границите ѝ все още
изостава значително от стандартите, определени от директивата за
пречистване на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО). Липсата на
канализация е основна причина за нарушаване на екологичното равновесие, а
също така крие риск за здравето на населението, поради което на този
подиндикатор е поставена най-висока тежест (5)
подин 1 - Дял от канализационната мрежа, преминаваща през частни имоти (анализ
ПИРО)
o Мерна единица - % от дължината
o Вътрешна тежест - 1
o Разяснение/определение – Този индикатор отразява процентното отношение
на дължината на канализацията, преминаваща през частни имоти към общата
дължина на водопроводната мрежа
o Обосновка/аргументация - Преминаването на мрежата през частни имоти силно
затруднява работата в случай на авария, при планова рехабилитация или
подмяна. Това е нормативно недопустим казус, който води до влошаване
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ефективността на канализационната мрежа и затова индикаторът, който го
измерва е използван за описване състоянието на канализационната система на
СО. Избрана е най-ниска тежест (1), тъй като делът от канализационната
мрежа, преминаваща през частни имоти е относително малък.
подин 2 - Степен на изграденост на канализационната мрежа (анализ ПИРО)
o Мерна единица - % от дължината на уличната мрежа
o Вътрешна тежест - 4
o Разяснение/определение – Този индикатор отразява процентното отношение
на дължината на канализационната мрежа към общата дължина на уличната
мрежа
o Обосновка/аргументация - Този индикатор дава представа за дефицитите в
покритието на територията на СО с канализационна инфраструктура. Отнесен
е към частта на ГЕ, заета от урбанизирана територия. СО с агломерациите,
включени в границите ѝ все още изостава значително от стандартите,
определени от директивата за отвеждане на градските отпадъчни води
(Директива 91/271/ЕИО), поради което на този подиндикатор е поставена найвисока тежест (5).
ИН 2 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с електроснабдяване
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
%
● Тежест
1
● Обосновка за индикатора
Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен към
частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Изясняването на ГЕ с по-ниски
стойности на индикатора, т.е. с недостатъчна обслуженост с мрежи на
електроснабдяването, дава информационна основа за насочване на мерки. Като
цяло, СО е добре обслужена с мрежи на електроснабдяването и показателят не е с
голямо потенциално отражение при определяне на зоните за въздействие.
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%
● Тежест
1
● Обосновка за индикатора
Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен към
частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът няма приложение в
околоградския район поради липсата на икономическа целесъобразност в
изграждане на мрежи при ниски гъстоти на обитаване. Изясняването на ГЕ с пониски стойности на индикатора, но с потенциал за доразвитие на мрежите, дава
информационна основа за насочване на мерки.
ИН 4 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с газоснабдяване от мрежа
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
%
● Тежест
1
● Обосновка за индикатора
Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен към
частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът има приложение в
околоградския район, където няма икономическа целесъобразност в изграждане на
мрежи на топлофикация и където снабдяването с природен газ е основна
алтернатива и начин за елиминиране на използването на твърди и течни изкопаеми
горива.
Изясняването на ГЕ с потенциал за доразвитие на мрежите, дава информационна
основа за насочване на мерки.

ИН 3 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с централно
топлоснабдяване
● Тип
единичен индикатор
● Мерна единица
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СВЪРЗАНА И ИНТЕГРИРАНА
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА
ОБСЛУЖЕНОСТ

Зони за въздействие по СЦ 14
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000

Номер Име на ГЕ
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Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

с. Владая

висока

219

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

9

Парк Камбаните - р-н Витоша

висока

225

с. Доброславци

висока

22

м. Драгалевци - разширение - север

висока

227

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

висока

23

в.з. Киноцентър част 3

висока

231

кв. Сеславци

висока

26

с. Бистрица

висока

233

с. Локорско 1

висока

58

с. Световрачане

висока

237

кв. Бенковски

висока

65

м. Голямата локва

висока

238

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

висока

68

с. Долни Лозен

висока

242

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

висока

70

в.з. Градище

висока

247

в.з. Малинова долина - запад

висока

72

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

248

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг

висока

75

в.з. Малинова долина - изток

висока

254

в.з. Малинова долина - герена

висока

79

с. Филиповци, м. Берилица

висока

255

с. Долни Богров - север

висока

80

гр. Нови Искър, м. Вировете

висока

256

СОП с. Казичене - с. Кривина

висока

82

с. Долни Пасарел

висока

257

с. Казичене - юг

висока

95

с. Световрачене НПЗ

висока

269

с. Герман, м. Старият мост

висока

100

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

272

в.з. Бистрица - Цонкина махала

висока

106

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

висока

276

кв. Драгалевци

висока

119

с. Лозен

висока

295

м. Япаджа

висока

125

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

377

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

129

кв. Симеоново

висока

2

с. Чепинци, м. Мерата

средна

131

с. Железница

висока

16

с. Плана

средна

133

с. Панчарево

висока

19

с. Войнеговци, в.з. Русия

средна

134

с. Кокаляне

висока

24

с. Волуяк, м. Полето 2

средна

136

с. Герман

висока

30

с. Волуяк, м. Влашка река

средна

139

с. Панчарево, м. Детски град

висока

38

кв. Враждебна

средна

140

в.з. Врана-Герман

висока

46

кв. Васил Левски - юг

средна

143

Национален Киноцентър София - Бояна

висока

50

кв. Христо Ботев

средна

146

Драгалевци, в.с. Мирамонте

висока

55

с. Мърчаево

средна

152

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

висока

60

ж.к. Малинова долина - запад

средна

154

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

67

м. Триъгълника - Надежда

средна

156

с. Бусманци

висока

88

ж.к. Сухата река - юг

средна

159

с. Кривина

висока

94

ЦГЧ Зона Б4+

средна

167

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

висока

99

СПЗ Слатина - юг 1

средна

171

м. Батарея

висока

107

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

средна

173

кв. Суходол, м. Секулица

висока

109

в.з. Косанин дол

средна

189

с. и в.з. Иваняне

висока

117

кв. Вердикал, м. Гьоловете

средна

190

с. Яна

висока

128

НПЗ Кремиковци

средна

194

кв. Филиповци

висока

144

с. Железница, м. Човкарнико

средна

195

кв. Челопечене

висока

165

в.з. Кокаляне - Бачол

средна

196

кв. Република

висока

174

кв. Модерно предградие

средна

197

с. Желява

висока

179

бул. 9-ти Септември

средна

201

гр. Бухово

висока

180

с. Долни Богров

средна

204

с. Чепинци

висока

184

с. Горни Богров

средна

205

с. Волуяк

висока

198

кв. Илиянци

средна

206

с. Негован

висока

203

бул. Ломско шосе

средна

208

с. Кубратово

висока

207

м. Враждебна - юг

средна

211

с. Мрамор и ПСЗ

висока

210

ж.к. Кремиковци

средна

215

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

212

м. Манастирското

средна

217

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

213

с. Мировяне

средна

Номер Име на ГЕ
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Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

214

с. Войнеговци

средна

357

Челопечене, м. Ленищата

средна

216

в.з. Бункера

средна

358

в.з. Черния кос

средна

223

гр. Банкя, м. Мъртвако

средна

367

Войскови район Горна Баня

средна

224

гр. Нови Искър - кв. Курило

средна

373

м. Медицински център Суходол

средна

239

СПЗ Слатина - юг 2

средна

375

с. Негован, м. Герена

средна

241

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - юг (ХМС БАН)

средна

379

с. Мало Бучино

средна

253

кв. Требич

средна

381

гр. Банкя, в.з. Градоман

средна

259

м. Чепинци - Кравеферма Д-р Пашов

средна

382

Горна Баня 2; Голема Могила, Дърньов камък и Подлозище

средна

262

с. Кривина, м. Ливадето

средна

384

гр. Банкя, кв. Градоман - разширение

средна

263

с. Ботунец

средна

386

кв. Бенковски - разширение

средна

264

м. Бранишко лозе

средна

388

м. Хан Богров - ПЗ

средна

266

с. Железница, в.з. Елата - Кошарите

средна

391

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

275

Герман, м. Шамака

средна

392

м. Манилов дол

средна

284

Бизнес зона бул. Източна тангента - Враждебна

средна

396

с. Мрамор, м. Келказа

средна

288

кв. Враждебна, м. Доло

средна

397

с. Чепинци, м. Смильовица

средна

294

с. Клисура, м. Аврамица", м. "Щетница"

средна

398

кв. Люлин - разширение - юг

средна

298

с. Кътина

средна

399

м. Радова махала

средна

300

с. Кътина - разширение

средна

403

с. Балша - разширение

средна

304

м. Богровски песоци

средна

406

Битпазар Малашевци

средна

306

Бенковски, м. Могилата

средна

407

с. Яна, м. Пожаро

средна

308

кв. Д. Лозен, м. Барите

средна

415

с. Ботунец, м. Лаката

средна

310

в.з. Кория

средна

416

с. Иваняне, м. Попов дол

средна

312

м. Язовир Искър

средна

417

Орландовци, м. Могилата

средна

316

с. Световрачене - разширение

средна

418

м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - бул. Сливница средна

317

м. Пасарел

средна

419

с. Чепинци, м. Маказица

средна

318

Зона за отдих Шишмановски манастир

средна

420

ССЗ м. Чепинци

средна

319

в.з. Татарски брод

средна

424

с. Волуяк, м. Бел Камък

средна

320

Манастир Св. Илия

средна

426

с. Чепинци - разширение

средна

321

Панчарево, в.з. Щъркелово гнездо

средна

429

НПЗ Илиянци - север

средна

322

с. Д. Лозен, м. Крива река

средна

431

Затвор Кремиковци

средна

323

с. Железница, в.з. Звездана (Църквище)

средна

440

Парк Левски Г - север

средна

325

с. Г. Лозен, в.з. Чаушица

средна

444

с. Войнеговци, в.з. Манчов валог

средна

327

Панчарево - Черешови градини изток

средна

446

с. Мировяне - разширение

средна

328

м. Клюнчов рид

средна

447

с. Локорско, м. Цигански гробища

средна

329

м. Врана - Лозен - Триъгълника

средна

449

с. Житен

средна

330

с. Бусманци, м. През Искър

средна

450

с. Войнеговци - разширение

средна

331

СОП Лозен Икономическа зона - юг

средна

453

в.з. Бранчовица

средна

333

с. Подгумер, стопански двор

средна

457

с. Подгумер

средна

334

Врана, м. Лимонкьовица

средна

461

Подгумерски манастир Свети Димитър

средна

335

кв. Челопечене, м. Дево мост

средна

462

с. Волуяк, м. Примичур

средна

336

с. Локорско, м. Разпаке

средна

464

гр. Нови Искър - кв. Славовци - разширение

средна

337

в.з. Кокаляне

средна

465

с. Гниляне, в.з. Ранова нива

средна

338

с. Лозен, м. Бърдо - Св. Димитър

средна

466

с. Доброславци - летище

средна

339

в.з. Долни Пасарел

средна

471

с. Балша

средна

340

с. Бистрица, ж.г. Планински гледки

средна

473

кв. Бенковски, м. Обрадовски герен

средна

342

м. Долни Лозен - м. БЧК

средна

483

с. Мрамор, м. Ридо

средна

347

м. Чоланица - Четарлъка

средна

485

с. Иваняне, м. Бродо

средна

349

м. Сръбски азмак

средна

489

м. Дългата стрън

средна

351

с. Лозен, м. Орлова круша

средна

495

в.з. Бистрица - разш. Цонкина махала

средна

Номер Име на ГЕ
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Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

497

в.з. Бистрица - разш. изток

средна

39

ж.к. Яворов

умерена

500

ж.к. Горубляне 2 и 3

средна

40

к-с Медицинска академия

умерена

502

с. Бистрица, м. Орешковица

средна

41

кв. Овча Купел - юг

умерена

503

с. Мърчаево, м. Манастирище

средна

44

ж.к. Гео Милев

умерена

504

Панчарево, в.з. Лавандулите

средна

45

кв. Крива река

умерена

505

Панчарево, в.з. Беликата

средна

47

НПЗ Искър - юг

умерена

506

с. Герман, м. Дзуката

средна

48

ж.к. Студентски град - север

умерена

508

с. Герман, в.з. Терасите

средна

49

кв. Подуяне

умерена

509

с. Владая, м. Св. Петка

средна

51

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

510

с. Владая, в.з. Приплат

средна

52

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

512

с. Владая, м. Габера

средна

53

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

умерена

519

Складова зона Илиянци - Връбница

средна

54

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

521

с. Подгумер, в.з. Целините

средна

57

НПЗ Военна рампа - запад

умерена

523

с. Подгумер, в.з. Пресвета

средна

62

ж.к. Свобода

умерена

524

с. Гниляне, в.з. Къпина

средна

63

ж.к. Люлин - 6 мр

умерена

525

м. в.з. Ромча

средна

73

ж.г. София - вилидж

умерена

529

с. Мало Бучино, м. Градомански път

средна

76

ж.к. Надежда 2

умерена

532

кв. Малинова долина - изток

средна

78

ЦГЧ Зона Г11 - изток

умерена

534

с. Железница - махала Чемерник и Цареви кошари

средна

81

ж.к. Борово

умерена

537

с. Железница, м. Ковачки кошари

средна

84

с. Волуяк, м. Полето

умерена

539

в.з. Кътина

средна

86

НПЗ Илиянци - запад

умерена

541

с. Железница, м. Шляпови кошари - юг

средна

87

ж.к. Лагера

умерена

542

с. Железница, м. Шляпови кошари - север

средна

90

ж.к. Света Троица

умерена

548

с. Кътина, зона за отдих Извора

средна

93

ЦГЧ Зона Г13

умерена

549

м. Падарски колиби

средна

96

ж.к. Западен парк

умерена

555

Нови Искър, м. в.з. Ласка

средна

97

ж.к. Люлин - 7 мр

умерена

557

м. в.з. Радеви круши

средна

101

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

560

СОП Лозен Икономическа зона - север

средна

102

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

564

Парк Витоша застроени земи с. Железница

средна

103

м. Лозенец част 3

умерена

4

ж.к. Дружба 2 - запад

умерена

108

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

5

ЦГЧ Зона А - север

умерена

110

кв. Горна баня

умерена

6

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

умерена

112

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

7

м. Подуяне - Център

умерена

114

в.з. Бистрица - Калфин дол

умерена

8

ж.к. Изгрев

умерена

115

ж.к. Овча Купел - 1

умерена

10

ж.к. Люлин - 8 мр

умерена

116

НПЗ Военна рампа - изток

умерена

11

ЦГЧ м. Буката

умерена

120

СОП НПЗ Казичене

умерена

14

ж.к. Кръстова вада - запад

умерена

122

ж.к. Мусагеница

умерена

15

ЦГЧ Зона Г8

умерена

123

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

21

3-та извънградска част

умерена

124

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

25

ЦГЧ м. Еврейски гробища

умерена

130

с. Волуяк, м. Чучулица

умерена

27

ж.к. Студентски град - юг

умерена

135

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

28

кв. Люлин - разширение - запад

умерена

137

ж.к. Иван Вазов

умерена

29

ж.к. Младост 2

умерена

141

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

31

ж.к. Младост 1А

умерена

145

ЦГЧ Зона Б5-3+

умерена

32

ж.к. Левски - зона В

умерена

147

ж.к. Факултета

умерена

33

ж.к. Дървеница

умерена

148

кв. Бояна

умерена

35

ж.к. Младост 1

умерена

149

ж.к. Студентски град - запад

умерена

36

ж.к. Изток - изток

умерена

150

ж.к. Люлин - 4 мр

умерена

37

НПЗ Хладилника

умерена

151

м. Гърдова глава

умерена
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Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

153

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

287

ЦГЧ Зона Б5+

умерена

155

ж.к. Славия

умерена

290

ж.к. Разсадника - Коньовица

умерена

157

ж.к. Хиподрума

умерена

291

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

158

кв. Горна Баня - ЖП гара

умерена

296

ж.к. Сухата река - запад

умерена

161

кв. Овча Купел - север

умерена

302

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена

163

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

303

кв. Витоша - Лозенец

умерена

166

ЦГЧ Зона Б5-А

умерена

315

ЦГЧ Зона Централна гара

умерена

168

ж.к. Люлин - център

умерена

341

кв. Васил Левски - север

умерена

170

ЦГЧ Зона Б18+

умерена

371

м. БАН 4км

умерена

172

кв. Суходол

умерена

374

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

176

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

376

НПЗ Искър - север

умерена

177

НПЗ Орион

умерена

402

гр. Банкя - разширение

умерена

178

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

414

ж.к. Лев Толстой

умерена

181

ЦГЧ Зона В15

умерена

428

кв. Република - Толева махала

умерена

183

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

умерена

492

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

185

ж.к. Сухата река - изток

умерена

496

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

187

гр. Банкя

умерена

498

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

умерена

188

в.з. Банкя

умерена

499

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

умерена

191

НПЗ Илиянци - изток

умерена

516

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

192

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

533

гр. Банкя, кв. Изгрев

умерена

193

м. Лозенец част 2 - север

умерена

540

с. Волуяк, м. Раздолци

умерена

202

ж.к. Христо Смирненски

умерена

209

ж.к. Люлин - 9 мр

умерена

218

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

220

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

умерена

221

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

умерена

226

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена

228

кв. Кръстова вада - изток

умерена

229

ж.к. Люлин - 10 мр

умерена

232

ЦГЧ Зона Г6 - запад

умерена

234

ж.к. Надежда 1

умерена

235

жк. Манастирски ливади - запад

умерена

236

м. Лозенец част 1

умерена

240

кв. Обеля

умерена

243

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

244

кв. Карпузица - изток

умерена

245

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

249

ж.к. Люлин - 5 мр

умерена

250

кв. Карпузица - запад

умерена

261

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

268

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

умерена

270

ж.к. Фондови жилища

умерена

271

кв. Горубляне

умерена

274

ж.к. Стрелбище

умерена

278

ж.к. Дианабад

умерена

279

в.з. Беловодски път

умерена

282

ж.к. Дружба 1 - изток

умерена

283

Парк Гео Милев

умерена

285

ж.к. Бели Брези

умерена
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При определянето на приоритетните зони за въздействие на Програма за София е
използвано знанието и заключенията от вече извършеното от екипа на Софияплан
зониране на общината за Наредбата за градска среда.
За дефинирането на зоните, съставляващи Наредбата за градска среда, са проведени
няколко изследвания на начина и характера на застрояване, предвижданията на ОУП и
функционирането на града по градоустройствени единици. Изчислени са плътността и
интензивността на застрояване на всяка градоустройствена единица, имайки предвид
съществуващото застрояване в тях. Пресметнати са средната, но и преобладаващата
етажност. Направен е и анализ на сключеността на сградите, показвайки морфологично
дали застрояването е от свободностоящи сгради или е с улично-квартална структура. В
крайградските части границите на зоните са съобразени със съществуващото
застрояване и устройствените зони на ОУП. На базата на тези анализи са определени
общо 7 зони, които не включват територии с преобладаващ природен характер (паркове,
градини и др.).

лист 1061 от 1286

В Програма за София, зоните са редуцирани от 7 на 6 като административният център
(зона 1) и централната градска част (ЦГЧ, зона 2) са обединени в една обща зона 1.
Направени са и още няколко допълнителни калибрации спрямо идентифицираните (общо
106 бр. ГЕ) приоритетни зони за въздействие по програмата и техните конкретни
характеристики.
Групи приоритетни зони за въздействие на Програма за София:
Зона 1 – Централна градска част
Зона 2 - Широкият център и старите периферни квартали на града
Зона 3 - Територии с предимно нискоетажно застрояване
Зона 4 - Територии с предимно комплексно застрояване
Зона 5 - Територии в южните части на града които се развиват през последните години
Зона 6 - Индустриални територии

IV_ Зони за въздействие | 1061

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.

Зона 1 – Централна градска част

Зона 1 обхваща целия център на столицата. Зонирането е съобразено с границите на ЦГЧ,
описани в ЗУЗСО със следните изключения – към зоната е добавен кварталът заключен
между ул. Здраве и бул. Витоша, и са изключени Зона Б5 и продължението на бул. Тодор
Александров след река Владайска.
При направените анализи, приоритетните зони (ГЕ), дефиниращи тази зона на
въздействие, са 22 на брой. Те са определени основно от индикаторите към:
СЦ8 - По-успешно опазване на културното богатство и подобрени условия за култура и
творчество
СЦ9 – Преход към по-устойчив и иновативен туризъм
СЦ12 – Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество
Приоритетни действия изхождащи от основните проблеми и потенциали:
● Устойчиво опазване и управление на културното наследство
● Повишаване качеството и видимостта на местата за култура
● Запазване и развитие на богатството от функции – 24 часов град
● Повишена грижа и внимание към зелените пространства
● Подобряване състоянието на сградите с внимание към характера на средата
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Зона 2 – Широкият център и старите периферни квартали на града

Зона 2 обхваща широкия център и старите периферни квартали на града. Териториите
са се развили в близки исторически периоди и са с подобна плътност и интензивност на
застрояване.
При направените анализи, приоритетните зони (ГЕ), дефиниращи тази зона на
въздействие, са 15 на брой. Те са определени основно от индикаторите към:
СЦ1 - По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал
СЦ2 – Повишаване на енергийната ефективност и локалното производство на
възобновяема енергия
СЦ12 – Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество
Приоритетни действия изхождащи от основните проблеми и потенциали:
● Замърсяване - въздух и шум. Мониторинг и контрол на замърсяванията
● Подобряване на конструктивното, енергийното и естетическото състояние на
сградите
● Образование и възможности за преквалификация и учене през целия живот
● Достъпност до публични зелени площи за спорт и отдих
● Достъп до здравни грижи
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Зона 3 – Територии с предимно нискоетажно застрояване
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● Повишаване качеството и ефективността на техническата инфраструктура
Зона 4 – Територии с предимно комплексно застрояване

Зона 3 обхваща териториите с предимно нискоетажно застрояване. Това включва както
селата и градовете в крайградските зони, така и някои по-вътрешни квартали с
преобладаващо ниско застрояване и множество вилни зони предимно в южните части на
града.
При направените анализи, приоритетните зони (ГЕ), дефиниращи тази зона на
въздействие, са 53 на брой. Те са определени основно от индикаторите към:
СЦ1 - По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал
СЦ6 - Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през целия живот
СЦ10 - Намаляване на социалните неравенства
СЦ12 – Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество
СЦ14 - Повишаване качеството и ефективността на техническа инфраструктура и
подобряване нивото на обслуженост
Приоритетни действия изхождащи от основните проблеми и потенциали:
● Повече пространства за игра и спорт и по-богата зелена система
● Образование и възможности за учене през целия живот
● Насърчаване на социалното включване
● Подобряване на жилищните условия

Зона 4 обхваща териториите с предимно комплексно застрояване. Това включва както
северозападните жилищни комплекси като Люлин, Надежда и Обеля (приоритетните
зони), така и кварталите Младост, Дружба, Овча купел и др.
При направените анализи, приоритетните зони (ГЕ), дефиниращи тази зона на
въздействие, са 10 на брой локализирани в северозападните части на града. Те са
определени основно от индикаторите към:
СЦ1 - По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал
СЦ2 – Повишаване на енергийната ефективност и локалното производство на
възобновяема енергия
СЦ7 - Подобряване на условията за здравословен и активен живот
СЦ12 – Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество
Приоритетни действия изхождащи от основните проблеми и потенциали:
● Подобряване на качеството и поддръжката на междублоковите пространства
● Подобряване на достъпността до Северен и Западен парк
● Подобряване качеството на въздуха и намаляване шумовото замърсяване
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● Насърчаване на социалното включване
● Обновяване на сградния фонд и подобряване на качеството на градската среда
Зона 5 – Територии в южните части на града които се развиват през последните години

Зона 6 – Индустриални територии

Зона 5 обхваща териториите в южните части на града, които се развиват през
последните години и са в процес на интензивна трансформация и уплътняване. Тези
територии постепенно губят характера си на буфер между планината с ниското
застрояване и по-плътните градски зони и е необходимо да бъдат осмислени в този
контекст.

Зона 6 обхваща териториите с предимно индустриален характер, което включва както
функциониращи индустриални зони така и такива, които са с преустановена дейност.

При направените анализи, приоритетните зони (ГЕ), дефиниращи тази зона на
въздействие, са 4 на брой. Те са определени основно от индикаторите към:
СЦ1 - По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал
СЦ6 - Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през целия живот
СЦ7 - Подобряване на условията за здравословен и активен живот
СЦ11 – По-комфортна градска среда с разнообразни функции

При направените анализи, приоритетните зони (ГЕ), дефиниращи тази зона на
въздействие, са 2 на брой. Те са определени основно от индикаторите към:
СЦ1 - По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал
СЦ3 – Преход към кръгова икономика
СЦ4 - Подобрена среда за иновации и за високопродуктивна икономика
СЦ11 – По-комфортна градска среда с разнообразни функции
СЦ12 – Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество
СЦ14 - Повишаване качеството и ефективността на техническа инфраструктура и
подобряване нивото на обслуженост

Приоритетни действия изхождащи от основните проблеми и потенциали:
● Достъп до паркове и градини
● Достъп до образователна и здравна инфраструктура
● Качествена градска среда с разнообразни функции

Приоритетни действия изхождащи от основните проблеми и потенциали:
● Създаване на мултифункционална среда чрез партньорства и успешни модели на
публично частно партньорство
● Устойчиво производство в градска среда
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● Подкрепа и комерсиализация на иновациите
● Увеличаване на експортния потенциал
● Повишаване качеството и ефективността на техническата инфраструктура с
приоритетно използване на ВЕИ
● Рекултивация на терени
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ
БАЗИРАНИ НА КАРТИ ПО СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Приоритетни зони по всички цели
Зона 1 - Централна градска част
Зона 2 - Широкият център и старите периферни
квартали на града
Зона 3 - Територии с предимно нискоетажно
застрояване.
Зона 4 - Територии с предимно комплексно
застрояване.
Зона 5 - Територии в южните части на града,
които се развиват през последните години
Зона 6 - Индустриални територии.
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Зона

Номер Име на ГЕ

Зона

Номер Име на ГЕ

Зона

13

НДК - площад България

Зона 1

95

м. Драгалевци - разширение - север

Зона 3

256

ж.к. Свобода

Зона 4

14

ЦГЧ Зона Б5-А

Зона 1

96

в.з. Киноцентър част 3

Зона 3

257

ж.к. Люлин - 6 мр

Зона 4

16

ЦГЧ Зона Г12 - юг

Зона 1

100

в.з. Бистрица - Цонкина махала

Зона 3

292

ж.к. Надежда 2

Зона 4

28

ЦГЧ м. Буката

Зона 1

101

с. Бистрица

Зона 3

306

ж.к. Обеля 1

Зона 4

55

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

Зона 1

110

с. Герман

Зона 3

315

ж.к. Обеля 2

Зона 4

65

ЦГЧ Зона Г8

Зона 1

114

с. Мърчаево

Зона 3

346

ж.к. Люлин - 9 мр

Зона 4

66

ЦГЧ м. Еврейски гробища

Зона 1

118

с. Г. Лозен, м. Висо

Зона 3

423

ж.к. Люлин - 5 мр

Зона 4

109

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

Зона 1

132

Драгалевци, в.с. Мирамонте

Зона 3

429

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

Зона 4

168

ЦГЧ Зона Б2-3+

Зона 1

148

в.з. Беловодски път

Зона 3

5

кв. Витоша - Лозенец

Зона 5

195

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

Зона 1

162

кв. Княжево, в.з. Килиите

Зона 3

64

ж.к. Кръстова вада - запад

Зона 5

197

ЦГЧ Зона Г11 - изток

Зона 1

169

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

Зона 3

501

ж.к. Манастирски ливади - изток

Зона 5

212

ЦГЧ Зона Б5-3+

Зона 1

173

кв. Враждебна

Зона 3

512

кв. Малинова долина - изток

Зона 5

214

ЦГЧ Зона А - юг

Зона 1

184

с. Бусманци

Зона 3

87

НПЗ Изток, м. Къро

Зона 6

216

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

Зона 1

193

кв. Горна Баня - ЖП гара

Зона 3

303

кв. Република

Зона 6

217

ЦГЧ Зона Г12 - север

Зона 1

200

кв. Христо Ботев

Зона 3

222

ЦГЧ Зона Г14 - запад

Зона 1

220

ж.к. Факултета

Зона 3

230

ЦГЧ Зона Г14 - изток

Зона 1

244

м. Манилов дол

Зона 3

233

ЦГЧ Зона Б3+

Зона 1

271

в.з. Банкя

Зона 3

234

ЦГЧ Зона Б4+

Зона 1

278

с. и в.з. Иваняне

Зона 3

434

ЦГЧ Зона Г6 - запад

Зона 1

286

с. Яна

Зона 3

438

ЦГЧ Зона Г6 - изток

Зона 1

287

гр. Банкя - кв. Вердикал

Зона 3

473

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

Зона 1

295

кв. Филиповци

Зона 3

68

ж.к. Фондови жилища

Зона 2

299

кв. Модерно предградие

Зона 3

93

3-та извънградска част

Зона 2

310

с. Желява

Зона 3

116

ж.к. Овча Купел - 1

Зона 2

335

с. Волуяк

Зона 3

145

ж.к. Сердика

Зона 2

337

с. Кубратово

Зона 3

155

кв. Хладилника

Зона 2

345

с. Мрамор и ПСЗ

Зона 3

191

ж.к. Гео Милев

Зона 2

353

с. Мировяне

Зона 3

192

ж.к. Христо Смирненски

Зона 2

355

с. Войнеговци

Зона 3

198

кв. Крива река

Зона 2

365

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

Зона 3

202

кв. Подуяне

Зона 2

367

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

Зона 3

207

ж.к. Красна поляна - част 3

Зона 2

369

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

Зона 3

209

ЦГЧ Зона Б5+

Зона 2

374

с. Доброславци

Зона 3

226

ЦГЧ Зона Б18+

Зона 2

381

с. Балша

Зона 3

235

ж.к. Разсадника - Коньовица

Зона 2

419

кв. Сеславци

Зона 3

246

ж.к. Стефан Караджа

Зона 2

422

гр. Нови Искър - кв. Славовци

Зона 3

249

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

Зона 2

439

ж.к. Горубляне 2 и 3

Зона 3

1

с. Владая

Зона 3

464

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

Зона 3

2

с. Долни Лозен

Зона 3

467

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) Зона 3

17

с. Ботунец

Зона 3

476

кв. Бенковски

Зона 3

26

м. Батарея

Зона 3

477

кв. Обеля

Зона 3

36

в.з. Градище

Зона 3

499

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

Зона 3

58

ж.г. София - вилидж

Зона 3

506

в.з. Малинова долина - запад

Зона 3

59

в.з. Малинова долина - изток

Зона 3

510

в.з. Малинова долина - герена

Зона 3

76

в.з. Кокаляне

Зона 3

24

ж.к. Люлин - 8 мр

Зона 4

88

с. Лозен

Зона 3

81

ж.к. Люлин - 4 мр

Зона 4

