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1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩИ ПОСТАНОВКИ
Действащият Общ устройствен план (ОУП) на Столична община е приет от
Столичния общински съвет с решение №697 по протокол № 51 от 19.11.2009г. и
от Министерски съвет на Република България с решение №960 от 16.12.2009г. За
включване на Трети метродиаметър като част от „Комуникационно –
транспортна система – масов градски релсов транспорт” ОУП е изменен с
решение на 690 на Столичния общински съвет от 23.10.2014 година и от МС на
Република България с решение №454 от 11.08.2017 г., които са влезли в сила.
Общ смисъл и значение на разширението на мрежата на метрополитена
София е най-динамичният градски център в Р. България, с трайно установени
тенденции на растеж на социално-икономическите и пространствени
показатели. Предназначението на устройственото планиране за територията
на Столична община е да се управляват адекватно и гъвкаво процесите на
промени и да се гарантира устойчивост на развитието в посока на по-добра
пространствена кохезия и социален баланс в Столицата и населените места
гравитиращи към нея. Една от важните постоянни задачи в планирането на
градовете е да ги подготви навреме за приспособяване към новите социални и
технологични тенденции, а все повече - и към промените в климата.
Инвестициите в метрополитена, направени през последните двадесетина
години са капиталовложение, изпълняващо ролята на силен инструмент за
постигане на ново ниво на качество на градската среда и за конкурентоспособно
развитие на общината като цяло. Нефинансовите измерения на ефекта от
метрополитена - социалният и екологичен отпечатък от разширяване на
мрежата му - са също от изключително важно значение.
Създаването и развитието на метромрежата има структуроопределящо
значение за постигане на голяма част от общите дългосрочни цели на
развитието на Столична община, в това число за по-добро позициониране на
София в мрежата на големите европейски градски центрове.
Въздействието от развитието на публична инфраструктура с такъв ранг се
измерва във времето с десетилетия и в този смисъл очакваният позитивен
ефект ще надхвърли значително хоризонта 2030г. на Общия устройствен план,
предмет на настоящото изменение. Това се доказва от историята на големите
градоустройствени промени на редица съвременни градове. Разширението на
мрежата на метрополитена е предпоставка за подобряване на качеството на
живот в Столична община, за повишаване на нейния рейтинг и жизненоважната
атрактивност в една конкурентна глобална реалност, където бизнесите на
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бъдещето търсят свое седалище в локации не само с развит трудов пазар, но и
с добра среда за живот – чиста, сигурна, динамична, предлагаща модерни
удобства и услуги.
Съкращаването на необходимото време за придвижване в града е условие за
единно и по-ефикасно функциониране на пазара на труда, а от там – за по-добри
икономически резултати за града, общината и столичната агломерация.
Разширяването на индивидуалния териториален обхват на достъпност на
хората при намаляване или запазване в приемливи граници на времето за
пътуване има и ценни социални измерения на приобщаване - чрез подобряване на
достъпа на всички граждани до услуги, здравеопазване, образование и култура. И
не на последно място, то допринася за повишаване на усещането за добро
индивидуално качество на живот, давайки възможност спестеното от
пътуване време да се ползва за отдих и личностно развитие. Тези социални
измерения са трудни за пряко метрично доказване, изолирано от влияния, но са
видими и ценени от жителите, бизнеса и гостите на Столицата.
Няма готови перфектни рецепти за успешно жизнеспособно развитие на
градовете и техните агломерации, нито за политиките за устройство на
територията. Но безспорно основна роля за намаляване на броя лични
автомобили по градските улици, подобряване качеството на въздуха, намаляване
на шума и освобождаване на пространство за други присъщи на града и желани
дейности има развитието на масовия градски обществен транспорт - в посока
по-голям обхват на обслужената територия, по-голяма бързина, надеждност,
екологосъобразност, ефикасност и привлекателност. Метрото с неговите
подземни линии и голям капацитет дава възможност по-добре да се
благоустроят и валоризират публичните пространства, особено откритите,
привличащи голям брой хора и дейности. Връщането на тези пространства на
хората, желаещи да могат да се придвижват “на собствен ход” като пешеходци
и велосипедисти, родители с бебешки колички, хора в неравностойно положение,
е осъзната обществена нужда, печелеща все повече застъпници сред
гражданите и НПО и все по-активно подкрепяна от общинското ръководство и
политиците. Затова развитието на метрото е много важен инструмент за
постигане на желаната промяна в начина на ползване на пренатоварените улици
и площади в историческия център на София и в развиващата се мрежа от
оживени нови софийски под-центрове.
Да бъдат подпомогнати повече хора „да слязат от колите“ и да се качат на
градски транспорт – това е приоритетна цел на развитието на
комуникационно-транспортната система на СО, постигането на която включва
технически и нетехнически подход и решения. Техническите са с две основни
измерения – инфраструктурно и организационно-управленско, от които
първото е водещо за устройствените планове и затова представената
аргументация за ИОУП има съответна насоченост. Най-важното
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градоустройствено условие инфраструктурата на метрото да работи
ефективно е тя да има пространствено добре развита мрежа, в системно
единство с мрежите на останалите видове транспортна инфраструктура и
именно това е в основата на настоящия проект.
Видът и характеристиките на публичния транспорт имат значение и това се
вижда от броя и профила на ползвателите в София. Метрото обслужва всички
социални групи, включително работещи хора с добри възможности, които имат
избор и в много случаи не биха предпочели трамвай, тролей или автобус пред
колата си. За тези хора скоростта и комфортът на придвижване с метро имат
конкурентно предимство за избор. Това се отчита от експертите като важен
фактор при изграждане на транспортните стратегии в едно общество с
повишаващи се изисквания и стандарти на живот.

2. ПРЕДМЕТ НА ИОУП И ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ
Настоящият проект за „Изменение на Общия устройствен план на Столична
община (ОУП на СО) в частта му „Комуникационно - транспортна система –
схема масов градски релсов транспорт” за разширение на линиите на „Софийски
метрополитен“ е изработен по служебен ред от Общинско предприятие
„Софпроект ОГП”, специализирано в изготвянето на анализи, устройствени и
стратегически планове и програми за пространственото развитие на
общината. Основание за извършване на проектирането е Възлагателно писмо от
Главния архитект на Столична община № САГ-18-ТП00-92[65] от 19.03.2019 г.,
съгласно предоставени му правомощия от Кмета на СО и решение № 104 на
Столичния общински съвет от 28.02.2019 г. В частта, третираща ИОУП,
решението на СО определя:

„1. Разрешава да се изработи проект за изменение на Общия устройствен
план на Столична община - част „Комуникационно-транспортна система
- масов градски релсов транспорт“ за разклонение на „Първи
метродиаметър” на „Софийски метрополитен“ от станция „Бизнес Парк“
до бул. „Климент Охридски“ и разклонение на „Трети метродиаметър“ на
„Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео
Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул.
„Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф.
Петър Мутафчиев“, без да се изменя преобладаващото предназначение на
териториите.
2. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на Общия
устройствен план на Столична община - част „Комуникационнотранспортна система - масов градски релсов транспорт“ за разклонение
на „Първи метродиаметър” на „Софийски метрополитен“ от станция
„Бизнес Парк“ до бул. „Климент Охридски“ и разклонение на „Трети
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метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г.С.
Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец
София“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско
шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“, неразделна част от настоящото
решение.
3. Проектът за изменение на Общия устройствен план на Столична
община - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски
релсов транспорт“ да се изработи в съответствие с одобреното задание
и нормативните изисквания.
4. Разрешава едновременно с проекта за изменение на общия устройствен
план на Столична община да се изработи проект за специализиран
подробен устройствен план…“
Проектът е в съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗУЗСО и Наредба № 8 от 14
юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (във вида им,
актуален към 30.04.2019 г.), при съобразяване на общата правна рамка, приложима
при устройственото планиране в България.
3. ПРЕДПОСТАВКИ, МОТИВИ И ЦЕЛ НА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА
ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Работата по настоящия ИОУП е в отговор на настъпили промени в социалноикономическото и пространствено развитие на Столична община през
последните години и установена обществена необходимост от увеличаване на
обслужваните от метрото дял от градската територия и граждани - по
абсолютен брой и като дял от населението.
Твърде високата степен на моторизация в общината показва трайна тенденция
към нарастване през последните десетилетия. Свързаните с това
задръствания, замърсяване на средата с вредни емисии от трафика, най-вече с
вредни газове, прах и шум, недостигът на улично пространство за пешеходно и
вело-движение и за улично озеленяване са особено голям проблем в град София.
Този проблем е свързан до голяма степен с ролята на Столицата като място за
работа, образование, обслужване, отдих и пр. не само за своите постоянни
жители, но и за огромен брой ежедневно пребиваващи хора от съседни общини и
от други части на страната, както и за чуждестранни посетители и туристи.
Но той също така засяга и се отразява върху всички пребиваващи, който
сумарно вероятно надхвърля официалния брой 1,3 млн. души постоянно население.
Функционирането на София в единна урбанистична система с околните населени
места в общината и в зоната на активно влияние е важен приоритет.
Подобряването на свързаността в тази система е предпоставка за единното
функциониране и устойчивостта на всяко от населените места и на
агломерацията като цяло. То въздейства позитивно върху развитието на пазара
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на недвижими имоти за жилищни, офисни, търговски и бизнес функции в цялата
столична агломерация и допринася за осезаемо разширяване на измеренията на
териториално сътрудничество между населените места. Добрата свързаност
е основен фактор за избор на място за разполагане на бизнесите. Възможността
за по-бързи и по-привлекателни пътувания между работното място и дома
осигуряват предимства и за фирмите, и за техните служители.
Скоростта на придвижване в пиковите часове с традиционния наземен масов
градски транспорт е едва около 10 км в час. Постигането на желаната
устойчивост зависи в много голяма степен от осигуряване на по-бързи и
надеждни връзки с публичен транспорт, който трябва да има конкурентни
предимства при индивидуалния избор на начин на придвижване. Търсените от
хората ефикасност, сигурност и комфорт, плюс необходимостта градът да се
адаптира към климатичните промени поставят нови и все по-високи изисквания
към МОПТ.
Столичният метрополитен вече е утвърдил своята водеща роля за подобряване
на достъпността, отговаряйки на всички изброени показатели. С разширяване
на метромрежата и увеличаването през последните години на общата дължина
на реализираните линии постъпателно нараства както абсолютният брой
пътувания, така и техният дял от общия обем на превозите на пътници в града
и общината като цяло. Метрото има вече над 40 км метролинии и заема дял от
34% от пътуванията в системата на обществения транспорт. Осъществено
с голям дял безвъзмездна финансова помощ от ЕС, сега метрото превозва дневно
над 330 хил. пътника. Разширява се броят на ползвателите, идващи от
околоградския район, които достигат до периферните станции с довозващ
транспорт (в т.ч. с лични превозни средства) и се прехвърлят на метро за
достигане на централните и по-отдалечени части на града. Това е показателно
за предпочитанията на хората и потвърждава постигане на търсения
регионален ефект.
Метростанциите формират нови и жизнеспособни урбанистични центрове от
локално ниво създавайки предпоставки за оживление с позитивен икономически и
социален отпечатък и усещане за сигурност на хората през по-голямата част
от денонощието. Нерядко техните входове създават единствените
възможности за безконфликтно и безопасно прекосяване на натоварени
транспортни артерии от пешеходци и велосипедисти, като по този начин
допринасят за подобряване на връзките без автомобил между частите на града.
Мерките за сигурност в метрото, оживлението в и около спирките се
отразяват позитивно и върху усещането за повишена сигурност и комфорт на
хората в прилежащите открити градски пространства. Сравнено с
придвижването с други видове обществен транспорт в СО и страната,
метрото се възприема като може би най-сигурният начин на придвижване: по
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физическа достъпност, надеждност на времевия график, нисък криминален риск,
безопасно и за самостоятелно ползване от ученици и от по-малките класове.
Същевременно контролът допринася за финансова устойчивост, като прави
почти невъзможно ползването му без редовен превозен документ (заплащане).
Колкото по-висока е съществуващата гъстота на сгради и ползватели на
територията, толкова по-необходимо е метрото, но и толкова по-трудно и по
необходимост компромисно е определянето на всяко ново трасе за него, когато
то не е било заложено в устройствените планове преди построяването на
кварталите и сградите.
Разширенията на инфраструктура от такъв ранг за функциониращ град по
необходимост се предхождат от задълбочени проучвания в детайл, много поподробен от нормативно определения за ОУП. Поради това и в настоящия случай
се прилага доказалият се като успешен подход, тестван при определяне на
трасето и създаване на устройствена основа за трети метродиаметър. Преди
допускане на изработването на настоящия ИОУП бяха проведени редица анализи,
изследвания и дефинирани вариантни решения, във фаза предпроектни
проучвания, с подробност на идейни инвестиционни проекти. За информиран
избор на вариант бяха съпоставени данни от моделиране, с помощта на
специализиран софтуер, на трафика и натоварването на метростанциите в
контекста на останалите линии на масовия обществен пътнически транспорт.
Данните за вариантите бяха предоставени за широко обсъждане на няколко
етапа и формулираните становища бяха взети предвид от общински експертен
съвет за устройство на територията на Столична община при комплексното
оценяване за определяне на трасетата, които да бъдат предмет на ИОУП.
В резултат Заданието за проектиране и решението на Столичния общински
съвет, с което то е одобрено, изясняват еднозначно предмета и
пространствения обхват на проекта за изменение на общия устройствен план
на Столична община. Подробно описаните конкретни трасета са разположени
изцяло в строителните граници на гр. София. С настоящото изменение не се
изменя стратегическата част на действащия ОУП, в т.ч. целите и времевият
хоризонт на плана - 2030г. Не се изменя и преобладаващото предназначение на
териториите, определено в графичната част - плана за зониране.
ЦЕЛИ НА ОУП И ПРОЕКТА ЗА ИОУП
Действащият Общ устройствен план на Столична община има система от
цели, които се наследяват изцяло и за чието постигане проектът на ИОУП
допринася пряко и косвено. Общата цел на ОУП е: Създаване на условия за

интеграция на София в единното европейско пространство и изграждането й
като регионален център в състава на полицентричната структура на
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европейските градове и постигане на ново качество на живота на човека,
придобил, овладял и ползващ нови икономически, социални, културни и
нравствени ценности.“
За постигането на тази обща цел са формулирани три групи от основни цели:

1. Основни цели с функционална насоченост – ориентирани към
преструктуриране и развитие на функциите на града:
● Изграждане на конкурентноспособна икономическа структура на
●

●
●

●
●
●

●
●
●

регионално и континентално равнище.
Свързване на София с европейската магистрална инфраструктурна и
транспортна мрежа и превръщането на града в регионален
кръстопътен център.
Изграждане и утвърждаване на града като регионален информационнотелекомуникационен възел.
Доразвитие на функциите на града като национална Столица и за
развитие на наднационални функции, до превръщането му в регионален,
институционален и делови център.
Развитие на града като регионално и европейско културно средище.
Развитие на града като регионален и европейски научнообразователен и университетски център.
Превръщане на туристическия сектор в самостоятелен,
структурообразуващ елемент и превръщането на града в регионален
и европейски туристически обект.
Развитие на София като регионален и европейски спортен център.
Развитие на София като регионално медицинско, лечебновъзстановително и балнеоложко средище.
Превръщане на града в регионален енергийно-разпределителен възел.

2. Основни цели с устройствена насоченост – ориентирани към макропространственото преструктуриране и развитие на града:
● Ефективно,

балансирано и репродуктивно използване на
пространствените ресурси на града и региона, като определящо за
жизнеността на града условие.
● Преразпределяне на функции (съществуващи и нови) между града и
региона за постигане на балансирано функционално насищане на
отделните им съставни части.
● Преразпределяне на функции (съществуващи и нови) между
монофункционално структурираните части на компактния град и
прерастването им в полифункционални.
● Преструктуриране на съществуващата моноцентрична структура
на града в полицентрична, в нейните устройствени разновидности:
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точкови, линейни или смесени центрови структури, обединени в
единна пространствена мрежа и ориентирани към зоната на активно
влияние на града и към неговия регион.
3. Основни цели със средова насоченост – ориентирани към постигане на
качествена, балансирана и устойчива жизнена среда. В този целеви
пакет са включени поредица от основни и специфични цели за всяка от
функционалните системи на града – „Обитаване“, „Труд“, „Отдих и
спорт“,
„Транспортна
инфраструктура“
и
„Техническа
инфраструктура“.”

Действащият ОУП посочва необходимост от изпреварващо ускорени темпове
за развитие на комуникационно – транспортната система на град София, а
метрополитенът се определя като един от най-важните стратегически
инфраструктурни обекти за общината.
Предложеното изменение за разширение на мрежата на метрополитена пряко
или косвено подкрепя реализацията практически на всички посочени цели на
социално-икономическото и пространствено развитие на гр. София и Столична
община, като допълва и надгражда Комуникационно - транспортната система,
която е база за всички останали функционални системи.
Задача на плана
Тя е дефинирана в заданието на Възложителя: проектът за изменение на
действащия Общ устройствен план на Столична община има за задача да създаде
адекватна устройствена основа за проектиране и изграждане на нови части от
метромрежата на София, за разширяването ѝ с приетите от Общинския
експертен съвет трасета за линиите на „Софийски метрополитен“.

4. ЛИНИИ И ЧАСТИ НА ТРАСЕТА - ПРЕДМЕТ НА ИОУП
4.1.

Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент
Охридски“

Това отклонение изменя приетата с ОУП 2009г. схема на метрополитена за
първи метродиаметър, съгласно която последната спирка се предвижда да бъде
на Столичния Околовръстен път източно от възела с бул. „Ал. Малинов“. С
настоящия проект за изменение линията от бул. „Ал. Малинов“ завива на запад по
Софийски Околовръстен път и се удължава с още една спирка. Този вариант е
избран на базата на направени допълнителни проучвания за натоварването и
изготвен предварителен идеен инвестиционен проект, доказал възможност за
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безконфликтно
съвместяване
инфраструктура.

със

съществуващата

техническа

Новото трасе, предмет на настоящото изменение, е с дължина около 2 км и с две
метростанции. С първата се цели обслужването на м. Младост 4 Камбаните –
територия съгласно ОУП с висока интензивност на застрояване, чиято
реализация вече стартира с влизането в сила и прилагането на нов план по чл.16
от Закона за устройство на територията, както и за други активно развиващи
се и инвестиционно натоварени територии около този участък на Софийски
Околовръстен път. С втората (крайна) метростанция ще се подобри достъпът
до зоните за отдих и туризъм на Витоша чрез връзка със Симеоновския лифт.
Обвързването на метрополитена с лифтовата инфраструктура ще допринесе
за удобството на столичани, а същевременно и за намаляване на
антропогенното натоварване на Природния парк чрез ползване на по-ефикасен и
незамърсяващ електротранспорт и ограничаване на броя автомобили,
навлизащи в него.
Извън жителите и работещите в пешеходния изохрон около спирките, тази
линия ще обслужи и част от населението и работещите в урбанизираните
прилежащи части от подвитошката яка. Предвид характеристиките на
уличната мрежа там, затрудняващи обслужването с публичен транспорт, както
и предвид установените вече там модели на придвижване, ще има нужда заедно
с метрото да се изгради един или повече буферни паркинги в близост до двете
нови метростанции, за да се улесни достъпът до центъра на хората при
осигуряване на възможност за паркиране на колите им достатъчно далеч извън
него.
ИОУП отразява варианта на това трасе, приет от ОЕСУТ с решение по протокол
№ЕС-Г-76 от 15.10.2014г. след проведени обществени обсъждания.
Изменяната част от трасето на тази линия попада на територията на райони
Младост и Студентски на Столична община, като и двете нови метростанции
на нея са на границата с р-н Витоша. По изчисления на експертите, изготвили
новия План за устойчива градска мобилност на София, това удължение на първи
метродиаметър до бул. „Климент Охридски“ ще бъде натоварено с 26 000
пътника на ден.
4.2.

Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги
Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул.
„Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул.
„Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул.
„проф. Петър Мутафчиев“

Това е ново предложение за разширение на метромрежата, което не е предвидено
в действащия Общ устройствен план на Столична община.
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В резултат на прилагане на предвижданията на плана за устройствено зониране
и развитие към ОУП се извършва активно преструктуриране на териториите и
вече се реализира ново строителство в района на комплексен обслужващ център
от структурообразуващ вид на бул. „Цариградско шосе“ и в кв. Гео МилевСлатина. В периода след влизане в сила на ОУП одобрен 2007- 2009г. и особено след
реализацията на Арена „Армеец“, някои големи обслужващи обекти и частичната
рализация на София Тех Парк в широката зона на този планиран център започна
обновление. Увеличиха както гъстотата на обитаване, така и броят на
работещите, временно пребиваващите и посетителите. Това изведе на преден
план изострена необходимост от по-ефикасен и бърз обществен транспорт с
голям капацитет, особено в пикови периоди.
По възлагане на Столична община от 2014г. бяха направени проучвания с
подробност на прединвестиционни за оформяне на вариантни решения на ново
разклонение на трети метродиаметър; набрани са актуални данни и подготвени
прогнози за 2040г. за оразмеряване на натоварванията в цялата система на
масовия градски транспорт и на това разширение на метрото като част от нея.
За структуриране на пътуванията по „целеви двойки“ е използвана
информацията от проведена анкета по домакинства. Предложени и изследвани
са два основни варианта по линии: от „Орлов мост“ до бул. „Йерусалим“ и от
„Орлов мост“ до бул. „Брюксел“, като и двата не променят трасето на трети
метродиаметър между ж.к. “Овча купел” и “Враждебна” – то остава съгласно
одобрения и действащ ОУП. Вариантите на разработената прогноза на
търсенето и натоварването са сравнени по отношение на дължина, брой
метростанции, брой пътувания на ден, средна скорост на пътник, общ пробег,
дялово участие на трети метродиаметър в превозния процес и др.
След проведени експертизи и обществени обсъждания за сравняване на
вариантите, ОЕСУТ с Решение по Протокол №ЕС-Г-17 от 24.02.2017г. прие
варианта за разклонение на „Трети метродиаметър” на „Софийски
метрополитен“ от Военна академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен
Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ до пътния
възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“. Приетият
вариант на трасе е с дължина около 6 км и показва по-добри показатели по
отношение на превозени пътници и спестено време за ежедневни пътувания на
голям контингент хора. Този вариант остава като предмет на настоящото
Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община със
следните метростанции:
при Военна Академия „Г.С. Раковски“ (бул."Евлоги Георгиев" и ул."Мизия");
при 31 СУ за чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов" (кръстовище бул.
Ситняково” - ул. “Гео Милев”)
●
при 93 СОУ "Ал. Теодоров -Балан" (кръстовище ул."Гео Милев" и
ул."Николай Коперник");

●
●
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при кръстовище ул. "Гео Милев" и ул."Иван Димитров - Куклата" - ул.
“Слатинска”;
●
при кръстовище бул."Асен Йорданов" - бул. „Шипченски проход“ и ул.
"Слатинска река";
● при МФСЗ "Арена Армеец София" - бул."Асен Йорданов";
●
при кръстовището на бул. "Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър
Мутафчиев“ и ул. „Димитър Моллов“ .
●

Трасето на това разклонение преминава по границата между райони Младост и
Слатина и продължава през райони Средец и Оборище на Столична община.
Проекто-проучвателните работи по това трасе са в много напреднала фаза,
както по отношение на пространствените му параметри, така и по отношение
на въздействието му върху компонентите на околната среда и културноисторическото наследство в обхвата. Със своето решение за допускане на
процедура по ИОУП СОС е допуснал да се изработи и проект за специализиран
подробен устройствен план, под формата на изменение на действащите ПУП по
трасето. СОС е определил метротрасето да се изгради изцяло подземно, с
тунелнопробивна машина, за да не се нарушава градската среда на
повърхността, което е удостоверено с писмо вх.№ САГ18-ГР00-2169-[1]/
23.01.2019 г. от „Метрополитен” ЕАД. Така в участъците, в които не се
влошават условията за ползване или застрояване на поземлените имоти на
повърхността, ще могат да се прилагат разпоредбите на чл. 189 от ЗУТ.
Успоредното изработване на двата устройствени плана е гаранция за голяма
прецизност на трасето - предмет на ИОУП. Важно е да се отбележи, че
избраното трасе предполага минимално навлизане в частни имоти и е
оптимизирано по отношение на необходимостта от отчуждаване.
Съгласно чл. 134 ал. 3 от ЗУТ, когато изменението на подробния устройствен
план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя
общият устройствен план - в случая ОУП на СО. Органът по чл. 124, който
разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план,
може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда
за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния
устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия
устройствен план.

4.3.

Изменение на далекоперспективна линия на метрополитена отпадане на връзката от МС „Бизнес парк“ в кв. Младост през
южната дъга на СОП до МС „Горубляне“ в кв. Горубляне, район
Младост
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В резултат на отпадането на одобрената с действащия ОУП на СО последна
метростанция на първи метродиаметър на югоизток - тази на СОП източно от
възела с бул. „Ал. Малинов“ - отпада също и възможността за осъществяване на
предвидената далекоперспективна връзка от нея към кв. Горубляне. Така с ИОУП
двете линии се разделят.
Да се направи това прекъсване е целесъобразно и поради няколко други причини,
главно от техническо-експлоатационно естество. Натрупаният опит при
функционирането на първите две линии в София доказа, че пряката физическа
свързаност на две различни по дължина и интензивност на ползване линии с
общ/единен релсов път и без добра възможност за прекъсване и маневриране,
както първо беше направено при метростанция Обеля например, води до
определени нежелани ефекти заради нееднаквата натовареност по отделните
участъци. Тя затруднява оптимизирането на интервала на движение на
влаковете, като общ режим и за определени специфични времеви периоди.
Ако се приеме, че далекоперспективната линия ще бъде продължение на първи
метродиаметър, то последната би била с твърде голяма дължина и твърде
различно натоварване на отделните части – сериозен
недостатък в
оперативен план при експлоатация. Освен това, участъкът в Източен парк –
Горубляне с форма на затворена „примка“ между шест станции сам по себе си е
проблемен от техническа гледна точка. При така заложената конфигурация на
линията ненужно би се удължило времето за пътуване за хората, търсещи
директна връзка към Студентски град от ЦГЧ и дори от метростанция „Ал.
Малинов“. Пътниците определено биха търсили прекачване на възлова станция,
която пък би била силно разтеглена, скъпа и неудобна поради факта, че
пресичането е предвидено почти по средата между станции „Ал. Малинов“ и
„Бизнес парк“. Всички тези аргументи сочат, че не е подходящо тази
далекоперспективна линия да е продължение на първи метродиаметър.

По тази логика с настоящия ИОУП посочената далекоперспективна линия се
запазва като следа в обхват от станция на бул. „Черни връх“, свързана с
бъдещата МС на втори метродиаметър с работно име „Черни връх“, през
Студентски град, след това в източна посока с възможна връзка в Младост
Център към първи метродиаметър и с крайна станция в квартал Горубляне. За
този квартал още от 70-те години на 20 в. е предвидено значително разширение
на територията за застрояване и градско развитие в западна посока. То ще се
реализира след влизане в сила и прилагане на възложения от СО- НАГ ПРЗ по чл. 16
от ЗУТ и ще доведе до значително нарастване на населението. Съответно
градският транспорт ще трябва да обслужи ефикасно новите жители и
работещи в квартала, към които потенциално ще се прибавят и пътуващи от
развиващите се близки периферни части на Столицата и околоградския район –
от селата Лозен, Панчарево и пр.

15

След интегрирана преоценка и обновяване на цялостния транспортен модел и
при вземане под внимание на всички нови ПУП и детайлни разработки в
прилежащите територии, в т.ч. в за съседните зони южно от СОП, при
предстоящата цялостна актуализация на ОУП на СО ще се прецени по
целесъобразност дали тази далекоперспективна линия да остане предвидена
като продължение на втори метродиаметър или за самостоятелно
функциониране, за класическо или за леко метро, или пък да се запази само като
трасе за други видове релсов МГТ. Също така ще се определи дали да се предвиди
свързан с нея транспортен интермодален „хъб“ с автогара и буферен паркинг за
обслужване на пътниците от околоградския район.

5. ОЦЕНКА НА ОЧАКВАНОТО ОБЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НОВИТЕ ТРАСЕТА НА
МЕТРОМРЕЖАТА - ПРЕДМЕТ НА ИОУП ВЪРХУ УРБАНИСТИЧНОТО РАЗВИТИЕ
5.1.
По отношение на общото развитие и реализация на планираните
урбанистични параметри на територията и разпределението на
функции в града
5.1.1. Урбанистичен контекст и развитие на центровата система
Разширението на метрото несъмнено ще окаже пряко въздействие върху
градската среда в териториите, през които преминават новите трасета.
Опитът на други големи градове в света, както и този на София от изминалите
години сочи, че изграждането на ново трасе на метрополитена води след себе си
до ръст в цените на недвижимите имоти, повишаване на строителноинвестиционната активност и привличане на нови жители/работещи в района
на новите метростанции, което от своя страна натоварва съществуващите
социална, транспортна и инженерна инфраструктури в прилежащите
територии.
Подобряването на транспорта чрез новите разширения се очаква не само да
обслужи съществуващото население и работещи, но и да подкрепя и насърчава
развитието и реконструкцията на прилежащите територии в пазарни условия.
Подобряването на инфраструктурата и публичните услуги са основен
инструмент за въздействие и прилагане на устройствените политики,
заложени и в действащия ОУП. С ИОУП ще се насърчават преструктурирането и
реконструкцията на фрагментирани части от града, непопулярни и
непривлекателни, доскоро заети от неприсъщи на днешния град функции и силно
„загърбени“ от обществения транспорт и услуги. (например зоната прилежаща
на бул. “Ас. Йорданов”). Тази част от коридора на развитие, очертан от зоната на
пряко обслужване от метростанциите, се нуждае от довършване на
започналото преструктуриране и обогатяване с нови допълващи функции. Така
метрото ще допринесе за реализация на практика на политиките на общината,
като помогне да се доизгради планираният и вече формиращ се комплексен
обслужващ градски център от трето ниво в тази част на София и като
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допринесе за осигуряване наблизо на работа и възможности за обслужване и
отдих на жителите, включително за пазаруване, медицински и др. услуги. Много
такива възможности биха могли да се реализират и чрез насърчаване на
разполагането им около и в метростанциите, като привлекателни пунктове на
градско оживление и социални контакти.
За нуждите на ИОУП и за да се подпомогне реалистичното оценяване на тези
въздействия са направени специализирани изследвания и прогнози, които
изследват различни аспекти и проблематика. Градоустройственият анализ
определя поемния потенциал на територията, съгласно действащите
устройствени планове. Пазарният анализ го прецизира съобразно пазарните
тенденции с акцент върху дела и вида на нежилищните функции и върху броя
работещи, в конкретни прогнози до 2025г и 2030г. Транспортният анализ
използва резултатите от тези две проучвания, като входни данни за
транспортно моделиране и дава в резултат прогнози за разпределение на
пътуванията и натоварване на частите от линии, предмет на ИОУП, за
мобилността, спестените обществено време и емисии на СО2. Анализите
следват възприети методологии от български и чуждестранни източници и се
базират на метрични данни, определени допускания, експертни оценки и
математическо моделиране. Вземат се предвид възможни въздействия от
множество странични фактори (пазарни, демографски и др., част от които с
глобална проява), но за прогнозирането и моделирането се приема запазване на
относителна устойчивост на основните тенденции в социалноикономическото и пространствено развитие на национално и регионално ниво,
което прави тези прогнози с добра степен на надеждност. Тези изследвания са
направени на базата на урбанистичния потенциал при прилагане на
градоустройствени и пазарни методи, с общо моделиране на транспортните
натоварвания и са представени в пълнота като приложение към настоящия
доклад, а тук са резюмирани основните резултати от тях.
5.1.2. Определяне на пространствения обхват на пряко обслужване
на метростанциите
Бъдещото разширение на мрежата на метрото ще повлияе на функционирането
на транспортната система на целия град. Все пак, влиянието му върху
строително-инвестиционната активност и градската среда ще бъде найпряко и най-силно в териториите, непосредствено обслужени от него – зоните
на пешеходен достъп до новите метростанции. Затова в първата част на
изследването се определя обхватът на зоните на пряко обслужване на
новопредвидените станции на метрополитена. Първо е определена
територията в радиус на обслужване 600м около тях, след което полученият
геометричен обхват е прецизиран спрямо реалните характеристики на
съществуващата градска тъкан - естествени делители, главна улична мрежа и
др. Така определеният обхват на зоните на обслужване на новите метростанции
е тестван с помощта на мрежов анализ в ГИС среда за частите от
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територията, където има вече урегулирана и изградена публична улична и алейна
мрежа. Тъй като има части от територията, за които ще е необходимо в периода
до 2030 г. да се изработят и одобрят нови ПУП с нови пешеходни маршрути,
както и потенциални възможности за свободни маршрути през частни имоти,
мрежовият анализ не може да бъде изчерпателен. При все това резултатите от
прилагането му в голяма степен потвърждават прецизирания обхват на пряко
обслужване от метростанциите.
Поради големия размер и разнородния характер на териториите през които
преминават новите разклонения, в резултат на анализа са определени три зони
за изследване на прякото влияние на разширението на метрополитена – една по
продължението на първи метродиаметър и две - по отклонението на трети
метродиаметър,.

Схема: Прецизиране на зона на пряко обслужване на новите метростанции - Продължение на
„Първи метродиаметър” - с приложен радиус на обслужване 600м и отчетени реални
ограничители

Първата зона, условно наречена „Околовръстен път – Симеоновски лифт“, е
територията пряко обслужена от продължението на първи метродиаметър –
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от „Бизнес парк“ по Околовръстен път до пресичането с бул.“Климент
Охридски“. Зоната включва следните квартали/местности: ж.г. Младост 4–
Камбаните, в.з. Американски колеж, части от кв. Малинова долина, в.з. Малинова
долина, в.з. Малинова долина – Бункера и др. Част от зоната се е развила като
атрактивна бизнес локация и продължава да привлича инвестиционни проекти за
нови офисни и търговски центрове, както и жилищни комплекси от затворен
тип. Големи части от територията са все още незастроени или в начален
процес на застрояване, като се очаква тяхното усвояване в следващите години.

Схема: Прецизиране на зона на пряко обслужване на новите метростанции - Продължение на
„Първи метродиаметър” - резултати от тестване с мрежов анализ за пешеходна достъпност
от 800 и 1000 м, което се равнява на 12 и 14 мин. ходене пеша по съществуващи и урегулирани към
2019 г. улици и алеи.

Втората зона, наречена „Гео Милев – Слатина“,
включва предимно
съществуващи жилищни комплекси и квартали с изградена градска среда – ж.к.
Яворов, кв. Гео Милев, кв. Редута, ж.к. Слатина, ж.к. Христо Смирненски. В
обхвата на тази зона влизат много спортни и обществено-обслужващи обекти
и територии с общоградско значение – Парк „Гео Милев“ със зала „Фестивална“
и стадион „Академик“, комплексът на БАН 4-ти километър с филиали на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и спортен център „Академика IV км“, Министерство на външните работи и зала „Универсиада“, зала „Арена –
Армеец“ и спортен комплекс „Червено знаме“, комплексът на Военна академия „Г.
С. Раковски“ с Национален военноисторически музей и парк, Висшето училище по
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транспорт „Тодор Каблешков“ и др. Територията е в голяма степен изградена и
благоустроена и не се очаква нейното значително трансформиране в бъдеще. На
базата на действащите пазарните тенденции и устройствени възможности на
територията може да се очаква известно уплътняване на съществуващите
жилищни квартали и ново жилищно строителство в някои незастроени части на
зоната.

Схема: Прецизиране на зона на пряко обслужване на новите метростанции - Продължение на
„Трети метродиаметър” - разгледана тук като (втора) зона “Гео Милев - Слатина” с приложен
радиус на обслужване 600м и отчетени реални ограничители

Третата зона, наречена „Цариградско шосе – Младост“ , е разположена от двете
страни по протежението на бул. “Цариградско шосе“ – от кръстовището с бул.
“Г. М. Димитров“ и бул. “Асен Йорданов“ (4-ти километър) до кръстовището с бул.
“Ал. Малинов“ и бул. “Брюксел“. Територията северно от бул. “Цариградско шосе“
е в процес на трансформация от бивша производствена зона (НПЗ „Изток –
Къро“) в съвременна бизнес зона, в която са разположени едни от най-големите
търговски и офис центрове в Столицата. Наличието на големи държавни терени
е възможност за изграждане в зоната на публични обекти с национално значение.
Територията южно от бул.“Цариградско шосе“ представлява част от ж.к.
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Младост 1, в която не се очаква сериозно ново строителство, поради липса на
достатъчно свободни терени и устройствени възможности.

Схема: Прецизиране на зона на пряко обслужване на новите метростанции - Продължение на
„Трети метродиаметър” - разгледана тук като трета зона “Цариградско шосе - Младост”, с
приложен радиус на обслужване 600м и отчетени реални ограничители

21

Схема: Прецизиране на зона на пряко обслужване на новите метростанции - Продължение на
„Трети метродиаметър” - тестване с резултати от мрежов анализ за пешеходна достъпност
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от 800 и 1000 м, което се равнява на 12 и 14 мин. ходене пеша по съществуващи и урегулирани
улици и алеи.

5.1.3. Определяне на потенциалите за ново строителство, нови
жители и работещи в пространствения обхват на пряко
обслужване на метростанциите на базата на устройствените
планове
За така определения обхват е направена реалистична оценка на потенциалната
нова разгъната застроена площ /РЗП/, която може да бъде построена във
времевия хоризонт на ОУП 2030г., а за калибриране - и за 2025г., като начална
възможна начална година на функциониране на разширенията на метромрежата.
ЗОНА

Обитаване

Бизнес

Произв

Търговия Логистика

ОКОЛОВРЪСТЕН
ПЪТ
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ

–

ГЕО МИЛЕВ –

Общ.
обслужв.

Смесени
функции

Спорт

Спец.

ОБЩО РЗП

нужди

/кв.м/

194 247

212 374

17 625

3 700

117 921

1 413

0

547 280

2 538 877

598 515

192 151

300 412

78 291

77 396

7 080

3 792 722

627 029

152 492

187 395

108 210

685 553

370

192 926

1 953 975

3 360 153

963 381

397 171

412 322

881 765

79 179

200 006

6 293 977

СЛАТИНА

ЦАРИГРАДСКО
МЛАДОСТ

ШОСЕ–

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ

Таблица: Съществуваща РЗП в кв. м. по функции в трите зони - данни от КККР към края на 2018 г.

Използвайки данни от ЕСГРАОН е определено населението живеещо в трите зони,
като е направено изчисление за показател кв. м жилищна площ/жител.
ЗОНА

Съществуващо население

Съществуваща

кв.м жилищна площ/жител

жилищна площ
по постоянен
адрес
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -

по настоящ
адрес

кв.м РЗП

по постоянен
адрес

по настоящ
адрес

1 458

1 362

194 247

133

143

54 528

55 090

2 538 877

47

46

13 209

13 205

627 029

47

47

СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ

ГЕО МИЛЕВСЛАТИНА

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕМЛАДОСТ
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Таблица: Съществуващо население в трите зони - данни от ГРАО към края на 2018 г.

Потенциалната нова РЗП, която може да се реализира в трите зони, е изчислена
на базата на допустимото застрояване по действащите устройствени
планове. В повечето случаи са използвани предвижданията на действащия ОУП,
защото той дефинира максимално допустимите устройствени параметри. В
някои територии (например, в устройствени зони Жк) са използвани
предвижданията на действащите ПУП. За неурегулираните територии е
предвиден определен процент на редукция при регулация, а за вече застроените
имоти
е
приет
определен
процент
уплътняване
(напр.
чрез
пристрояване/надстрояване или ново строителство след събаряне на
съществуващи стари сгради).
Получената потенциална нова РЗП е разпределена по функции (обитаване,
бизнес/търговия, производство/логистика, обществено обслужване, смесени
функции, спорт), съобразно устройственото зониране и функционалния профил
на отделните територии и графично представена по-долу.

Диаграма: Съществуваща и прогнозна РЗП по функции в Зона „Околовръстен път – Симеоновски
лифт“
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Диаграма: Съществуваща и прогнозна РЗП по функции в Зона „Гео Милев – Слатина“

Диаграма: Съществуваща и прогнозна РЗП по функции в Зона „Цариградско шосе – Младост“
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ЗОНА

Обитава
не

Бизнес

Произв.

Търгови
я

Логисти
ка

Общест
в.
обслужв
ане

Смесени
функции

Спорт

Специал.
нужди

ОБЩО
РЗП
/кв.м/

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ –
СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ

274 783

335 519

0

44 877

184 329

20 297

0

859 804

ГЕО МИЛЕВ –

460 412

117 978

27 797

38 563

104 079

12 893

0

761 723

155 980

479 525

0

113 309

347 114

4 533

0

1 100 461

891 175

933 022

27 797

196 749

635 523

37 723

0

СЛАТИНА

ЦАРИГРАДСКО
МЛАДОСТ

ШОСЕ–

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ

2 721 988

Таблица: Прогнозна РЗП по функции – Обобщена таблица за трите зони

На базата на броя на населението в момента, прогнозната РЗП и очаквания набор
от функции е изчислен потенциалният брой на живеещи и работещи, който
трите зони биха могли да поемат към 2025 г. и към 2030 г. при възприети
показатели за стандарт за площ на жител/работещ съобразно спецификата на
зоната и териториално проявени към настоящия момент пазарни тенденции.

ЗОНА

Потенциална нова жилищна
площ - кв.м РЗП

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -

Прогнозен брой нови
жители

Показател
кв.м/жител

366 947

5 268

70

512 452

11 388

45

329 537

7 323

45

СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ

ГЕО МИЛЕВСЛАТИНА

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕМЛАДОСТ

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ

1 208 936

23 978

Таблица: Потенциален брой нови жители – Обобщена таблица за трите зони
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ЗОНА

потенциална нова бизнес/
търговска площ - кв.м РЗП

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ -

потенциален брой
нови работещи

показател
кв.м/работещ

427 683

28 512

15

170 018

11 335

15

653 082

43 539

15

1 250 783

83 386

СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ

ГЕО МИЛЕВСЛАТИНА

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕМЛАДОСТ

ОБЩО ЗА ТРИТЕ ЗОНИ

Таблица: Потенциален брой нови работещи – Обобщена таблица за трите зони

Получените стойности определят поемния потенциал за нарастване на
живущите и работещите в зоните на базата на максимално допустимото
застрояване в устройствените планове. Дали този потенциал ще се реализира
по логиката на проявените към момента тенденции зависи от редица
икономически и демографски фактори, които са извън предмета на направеното
проучване.

5.2.

Влияние на новите линии върху активността на инвестициите

Резултати от проучване на пазара на недвижими имоти в
пространствения обхват на пряко обслужване на новите метростанции
5.2.1.

Анализ на историческите цени на недвижимите имоти в
близост до изграждащи се метростанции

Строителството на метрото обикновено създава очаквания за ръст на цените
на недвижимите имоти в близост до новите метростанции. Степента на
въздействие върху пазарните цени, обаче, зависи и от много други
фундаментални и местни фактори (напр. нивото на местната икономика,
демографски фактори, достъп до обществена инфраструктура и др), които
понякога са с разнопосочен ефект. Например, въвеждането в експлоатация на
участъка от първи метродиаметър в Младост 1 през 2009 г. съвпадна с
глобалната финансова и икономическа криза, поради което влизането в
експлоатация на метрото не доведе до ръст в цените на недвижимите имоти в
този период.
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Очакваното покачване на цените има стимулиращ ефект върху
строителството на нови сгради в близост до метростанциите. Трябва да се
отбележи, че има и други фактори, които могат да окажат силно въздействие
върху инвестиционната активност в даден квартал – напр. липса или приемане
на ПУП за квартала, изграждане на обществена инфраструктура и др.
При използване на статистически методи е направен анализ на ефекта от
пускане в експлоатация на метростанции в даден район върху цените на
жилищните имоти в него. Анализирани са данни за цените три години преди и три
години след официалното откриване на съответната метростанция, като
темпът на нарастване на цените в разглежданите райони е сравнен с този във
всички останали квартали на София. Резултатите показват по-високо от
средното пазарно покачване в 9 от 20 тествани квартала. В тези квартали е
регистрирано средно покачване от 5.2% над средното за пазара в София като
цяло. В останалите квартали не се забелязва по-високо покачване на цените от
средното за пазара.
Разнопосочните резултати показват сложния характер на въздействието на
голям набор от фактори върху местния пазар на недвижими имоти, което прави
трудно отчитането само на един от тях – откриването на метро. Друг важен
фактор е кога новината за изграждане на нов участък от метрото се абсорбира
от пазара. Всъщност ефектът от метрото върху цените на имотите започва
да се материализира в много по-ранен етап, когато информацията за изграждане
нов участък става публично достояние.

5.2.2. Започнати проекти за нови жилищни, офисни и
търговски сгради в зоните на пряко обслужване на
разширението на метрополитена
Направена е инвентаризация на започнатите по-големи инвестиционни проекти
в трите зони, за които има налична информация. Общата РЗП в строеж в трите
зони е около 471 000 кв.м., от които около 115 000 жилища и около 356 000 офиси.

5.2.3. Пазарна прогноза за броя живеещи и работещи в зоните
на
пряко
обслужване
на
разширението
на
метрополитена
На базата на демографски и икономически фактори са направени прогнози за броя
живеещи и работещи в зоните с хоризонт 2025 г. (когато се очаква да стартира
експлоатацията на новите трасета на метрополитена) и 2030 г. (срокът на
действие на ОУП).
Прогнозата за броя живеещи в зони „Гео Милев – Слатина“ и „Цариградско шосе
– Младост“ се базира на демографски тенденции за средногодишен темп на
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нарастване на населението около средните за райони Слатина и Младост. За
зона „Околовръстен път – Симеоновски лифт“ прогнозата се базира на
наличната информация за започнати и планирани големи жилищни проекти в тази
територия, поради което се прогнозира по-силен ръст на годишна база – с 10%
до 2025 г. и след това с 5% годишно до 2030 г.
ЗОНА

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ

Брой жители към
2018г.

Прогнозен брой
жители (общо нови и
стари) към 2025г.

Прогнозен брой
жители (общо нови и
стари) към 2030г.

1 458

2 841

3 626

ГЕО МИЛЕВСЛАТИНА

54 528

56 465

57 891

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕМЛАДОСТ

13 209

13 774

14 192

Таблица: Прогнозен брой жители към 2025 г. и 2030 г. – Обобщена таблица за трите зони

Прогнозите за нови работни места в зоните до 2025 г. са изготвени на базата
на конкретна информация за планирани нови офисни проекти в тези територии.
Прогнозите до 2030 г. са направени на базата на екстраполиране на
съществуващите пазарни тенденции.
ЗОНА

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ СИМЕОНОВСКИ ЛИФТ

ГЕО МИЛЕВСЛАТИНА

ЦАРИГРАДСКО ШОСЕМЛАДОСТ

Прогнозен брой нови
работни места към
2025г.

Прогнозен брой нови работни
места към 2030г..

15 000

28 000

5 000

10 000

20 000

40 000

Таблица: Прогнозен брой нови работни места към 2025 г и 2030 г – Обобщена таблица за трите
зони
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5.3.

Влияние на новите линии върху мобилността в София

Транспортният анализ използва данни от градоустройственото проучване,
калибрирани с данните от пазарните прогнози, като се базира на определени
допускания за изграждане на математически модел. Анализът е направен като се
сравняват две основни ситуации – без проект (без разширение на метрото) и с
проект (с реализирано разширение на метрото). Базовата година на основните
изходни данни (население, съществуваща РЗП) е 2018 г. За начало на
функциониране на разширението на метрото е приета 2025 г., а за времеви
хоризонт на анализа е приета 2030 г., която е годината на действие на ОУП.
Математическият модел на разпределението на пътуванията по двете
разглеждани отсечки на системата на метрото е показателен само за
кумулативния ефект от изграждането им и не може да даде детайлна
информация за пространственото разпределение на пътуванията. Важно е да се
отбележи също, че допусканията за поведението на потребителите са
съобразени с тенденциите, които се наблюдават през последните години, както
и с целите на общинския план за устойчива градска мобилност. Не са отчетени
други съществени инфраструктурни промени или по-радикални изменения в
намеренията и инициативите на общината, които биха имали пряко влияние
върху пазара на транспортни услуги.
Получените резултати за броя пътувания в сутрешен върхов час по видове
транспорт демонстрират нарастване на дела пътувания с МГОТ при
реализиране на метро, а също - че е от първостепенна важност при откриване
на нови отсечки на метрото прецизно да се адаптира схемата и
натовареността на наземния транспорт. Имайки предвид, че една от
основните цели на метрото е да измести индивидуалния моторизиран
транспорт, въвеждането му в експлоатация по целесъобразност трябва да се
обвързва с адекватни и рестриктивни мерки относно автомобилното движение,
за да се подсили ефектът. Паралелно с това е изключително важно да се
оптимизира наземният транспорт, за да отговаря на променящото се търсене
на потребителите. Препоръчително е да се съпоставят реалните потоци преди
и след старта на подземната железница и изменението на линиите и графиците
да се прави на база по-добро покритие и обслужване на населението.
Метрото пренасочва голяма част от пътуванията, които иначе биха били
извършени с транспорт със сравнително по-ниска скорост. Това означава, че се
наблюдава и известно намаление на общото време, прекарано в пътуване.
Прогнозата за периода 2025-2030 година за средно дневно намаление на
човекочасовете прекарани в работни пътувания е 894 часа. Когато се разглежда
този показател обаче е необходимо да се има предвид и същевременното
повишаване на мобилността, което е предизвикано от промяната в условията
на транспортния пазар заради метрото. За края на периода (2030 г.) моделът
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показва общо очаквано увеличение до близо 5 млн. пътувания, което
представлява 4% нарастване на очаквания брой пътувания спрямо варианта без
реализация на разширенията – предмет на ИОУП. Тоест част от спестеното
време заради по-бързото пътуване ще се използва като възможност за
допълнителни пътувания. При все това, когато се отнесе общото време
прекарано в пътуване към очаквания брой пътувания в двата разглеждани
варианта, се получава намаление на продължителността на еднопосочно
пътуване средно с 0.6 мин (36 сек). Важно е да се отбележи, че това са средни
стойности, т.е. намалението във върхов час ще бъде значително по-голямо,
докато в извънвърховите интервали няма да се усеща осезаема разлика.
Средно спестени човекочасове на ден (2025-2030)

894

Средно спестено време на единично пътуване (2025-2030) [мин]

0.6

Очаквано изменение на пропътуваните от
населението километри

2025

2030

[млн. км]

[%]

извън МГОТ*

-10.5

-4%

в МГОТ**

+24.1

+15%

общо

+13.7

+3%

извън МГОТ

-21.6

-7%

в МГОТ

+68.1

+31%

общо

+46.5

+9%

* извън МГОТ: автомобил, пеша, велосипед, такси/други
**в МГОТ: автобус, тролей, трамвай, метро

Таблица: Прогноза за спестено време до 2025 и 2030г.

Общото спестено време за периода 2025-2030 година изразено в икономически
ползи се равнява на 19 млн. лв. днес, ако за часова ставка се използва средната
работна заплата за София за I тримесечие на 2019 г. Тази оценка не отчита
икономическите ползи вследствие на повишената икономическа активност,
дължаща се на по-голямата мобилност на населението, както и икономическия
еквивалент на ползите със социален, рейтингов и пр. характер.
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5.4.

Влияние на новите линии по отношение на околната среда

5.4.1.

Очакван положителен ефект

Екологичната обстановка на територията на Столична община и дефинираните
общи цели на действащия Общ устройствен план предпоставят нуждата от
разширяване обхвата и общата дължина на мрежата на метрополитена като
мащабен фактор за подобряване на състоянието на околната среда.
Съгласно приетата ОВОС към ОУП одобрен в края на 2006 г. и Екологична оценка
на изменението на ОУП от 2009 г. очакваното въздействие от изграждането на
метрополитена върху средата в София е определено като благоприятно. В тези
документи се посочва най-вече неговият очакван принос към:
● намаляване на броя на личните моторни превозни средства, движещи се по
уличната мрежа;
● задържане и намаляване на общия брой автомобили в уличните
пространства;
● намаляване на задръстванията по улиците;
● създаване на по-добри възможности за ефикасно алтернативно
придвижване на хората пеша и с велосипеди в София и към околоградския
район, в частност към Природен парк Витоша чрез прякото свързване с
бъдещото продължение на лифта;
● намаляване на сумарния въглероден отпечатък от транспорта;
● намаляване на нивата на вреден шум;
● подобряване качеството на атмосферния въздух;
Подобряването на връзката с МГОТ към най-голямата зона за отдих на София природен парк Витоша - заедно с подобряването на връзката с лифта ще бъде
предпоставка за пълното освобождаване на планината от автомобилно
движение, създавайки негова чиста и много по-ефективна алтернатива. По този
начин новата връзка на метрото ще има принос за опазване на планината като
безценен природен ресурс. Намаляването и прекратяването на газовите емисии,
шума и вибрациите от преминаването на автомобилите ще допринесат за
подобряване на устойчивостта на екосистемите в планината.
Последната метростанция ще стане основа за локален хъб на спирки на
(довозващ) наземен обществен транспорт. Освен към лифта, това ще дава добра
връзка и към бъдещия парк Въртопо планиран като един от големите
структуроопределящи градски паркове.
Новите разширения на Столичното метро ще бъдат основно под земята и това
ги прави по-комфортни по отношение усещането за топлина, по-малко зависими
от пикови сезонни температури - ниски или високи, а и по-лесно за климатизация
при по-ниски енергийни разходи за целта.
32

От гледна точка на околната среда резултатите от транспортното
моделиране показват намаления на емисиите в резултат на разширението на
метромрежата приведени към емисии на CO2. Това отново се дължи на факта, че
метрото е значително по-енергоефективно от останалите моторизирани
видове транспорт, които замества.
Очакваните общи спестени емисии на CO2 се равняват на 22 920 тона, което
означава средно по 3 820 тона на година за периода 2025-2030 г. Това е редукция
от 4.76% средно на година, като се наблюдава положителна тенденция - за 2025
намалението е 2.76%, а за 2030 - 6.64%.
Средно годишно намаление на емисиите СО2 за периодa 2025-2030 [t]

3 820

Средно годишно намаление на емисиите СО2 за периодa 2025-2030 [%]

4.76%

5.4.2. Превантивни мерки
Независимо от очаквания общ положителен ефект, в съответствие с
изискванията на нормативната уредба при разработване на специализираните
ПУП като задължителна устройствена основа за
разширението на
метролиниите ще бъде конкретно анализирано и преценено общото
въздействие върху компонентите на околната среда за всяка от частите,
предмет на настоящия ИОУП. Към ПУП е задължително да се аргументират и
предпишат адекватни към фазата мерки за опазване и подобряване на околната
среда, които да са насочени най-вече към:
● опазване на естествения баланс и изключване на възможността за
замърсяване над допустимото на подземните води;
● опазване на озеленените площи, особено на тези с режим на защита, както
и конкретни правила за компенсиране на засегнатата градска
растителност;
● по-висока енергийна ефективност и евентуално използване на
възобновяеми енергийни източници – доколкото и където е приложимо;
● геозащита, в зоните с повишен геоложки риск;
● съхраняване и подобряване на градските ландшафти;
● предпазване на хората от въздействието на вредни ЕМП.
Дефинираните превантивни мерки за опазване на качеството на средата към
ИОУП представляват устройствен инструмент, конкретизиращ изисквания
към следващите фази на проектиране и реализация на новите части на
метрополитена.
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5.5.

По отношение на недвижимите културни ценности

София притежава изключително богато и разнообразно културно наследство насложени физически структури от човешки селища, съществували тук
практически без прекъсване от праисторически времена до наши дни.
Проблематиката на опазването, изучаването и социализацията на това
богатство, както и реализацията на потенциалите му като фактор на
социално-икономическото развитие е сред приоритетите на
общите
управленски политики, пространствените планови документи, както и на
секторните документи в областите на културата, туризма и пр.
Действащият ОУП на София и СО в раздела си за културно-историческото
наследство дава отправна информационна и методологическа основа за
адекватна валоризация на недвижимото наследство и за управление на
дейностите по опазването и интеграцията му в живата градска тъкан, с
обобщени правила. В съответствие със степента на детайлност на ОУП тези
правила са насочващи и са приложими към следващите нива на планиране и
проектиране, в съответствие със съвременните критерии и стандарти и
съобразно обществения интерес. Тази част на ОУП не е предмет на настоящото
изменение.
Настоящият ИОУП, съгласно одобреното от СОС задание, има много конкретен
характер и засяга единствено схемата за развитие на метрополитена. Това
предполага предимно информационно допълване на частта за културноисторическото наследство и ограничаване в рамките на общи препоръки за
изследване, опазване, консервиране, реставриране и интегриране в градската
среда. Към следващите фази на проектиране - специализиран ПУП и след това
инвестиционен проект за метрополитена ще се разработват съответни
части за Културно-историческото наследство, които ще се допълнят с подетайлна и актуална информация относно проучените и декларирани и обявени
недвижими културни ценности (НКЦ) с определените им режими на защита, но
също относно зони с предполагаемо и потенциално възможно наличие на
археологически НКЦ в прекия териториален обхват на бъдещите строителни
работи по метролиниите при прилагане на плана.
В обхвата на територията, прилежаща на разширението на първи
метродиаметър няма регистрирани единични или групови НКЦ и е слабо
вероятно да се открият такива. В териториалния обхват на разклонението на
трети метродиаметър са регистрирани две НКЦ - Комплексът на Военна
академия «Г .С. Раковски» и неолитно селище Слатина. Поради това по-специално
внимание изисква разклонението на трети метродиаметър, което е трасе с
особено важност за София и очаквана висока интензивност на ползване.
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Обща схема на разположението на НКЦ спрямо разклонението на трети метродиаметър

ГПК1 - комплекс Военна академия "Г. С. Раковски", зона Ж6 - II част (Военно
училище), група 54
Съгласно регистъра на недвижимите културни ценности поддържан от НИНКН,
груповата ценност е включена в Списък 4469/22.08.1986 г. на Груповите
паметници на културата на територията на гр. София, под номер №58.
Границите на груповата ценност обхващат цялата територия с градината и
сградата. Определен е вид на ценността - архитектурно - исторически
ансамбъл, предварителна категория няма (съгласно регистъра на НИНКН). ГНКЦ е
декларирана с писма: 1787/21.05.1976 г.; 2070/15.06.1983 г.; 4469/22.08.1986 г.
Следва да се подчертае, че още при избора на вариант на трасето, СОС е
определил целият участък на разклонението на трети метродиаметър да се
изгради подземно, на значителна дълбочина с тунелопробивна машина, без да се
засягат поземлени имоти на повърхността, което е потвърдено с писмо вх.№
САГ18-ГР00-2169-[1]/ 23.01.2019 г. от „Метрополитен” ЕАД.

1 Групов паметник на културата, сега терминът следва да е групова недвижима културна
ценност (ГНКЦ)
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Останки от селище от ранно-неолитната епоха Слатина
Неолитното селище се датира от преди около 8000 години.
По данни от АИС АКБ2 то е с териториален обхват от двете страни на бул.
Шипченски проход. Западна граница - ул. "Академик Георги Бончев" и ул. "Владово";
източна граница - спортен комплекс "Червено знаме", прилежащата територия
на Зала "Арена Армеец"; северна граница - ул. "Спътник"; южна граница - по линията
на сградата на издателството на БАН.
История на проучването
Обектът е открит през 1928 г., когато е нарушен от изкоп за
железопътна линия.
През 1958-1960 г. са направени изкопи за канал-колектор, за печатница,
водопроводи и канали. Получените сведения са публикувани от Н. Петков.
70-те на ХХ в. югоизточната част на селището е унищожена при
строителство на спортен комплекс.
През 1978 г. Л. Перничева проучва част от западната периферия на обекта
(70 м2), при изкопни работи за топлопровод.
От 1985 г. под ръководството на В. Николов започват спасителни
разкопки. Те продължават до 2004 г. Проучени са над 1,5 дка.
През 2013 г. разкопките са подновени като се работи в западната
периферия на запазената част на обекта като се работи на площ от около
400 кв. М.
През 2013-1015 г. са проучени, изцяло или частично, останките от над пет
къщи, отнасящи се към ранния неолит - група Слатина. Къщите имат
четириъгълен план, най-често са с едно помещение, но има и двуделни.
Изградени са с колово-плетна конструкция. Задължителна част от
интериора им е куполната пещ. В тях се откриват множество каменни,
кремъчни, костени и керамични предмети, свързани както с ежедневните
битови дейности, така и с религиозно-митологичните представи на
обитателите на селището.
През 2016 г. бяха разкрити, а през 2017 г. почти изцяло проучени две
изгорели постройки със значителни размери и сложен план. Едната има
площ от 145 кв. м. Дългите ѝ стени и са дъговидно извити, успоредни една
на друга, изградени с колово-плетена конструкция. Състои се от три
основни помещения и два анекса - един на северната къса страна и един на
западната дъга. Всяко от петте помещения разполага с куполна пещ,
2
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хромелно съоръжение и стационарни глинобитни хранилища. Другата
къща частично попада извън рамките на проучваната площ. Тя не е изцяло
проучена, разкритата до момента площ е от над 150 кв. м. Установено е
наличието на пет помещения. Те имат различен план и размери, но във
всяко от тях е документирана куполна пещ с прилежащо към нея хромелно
съоръжение, както и стационарни зърнохранилища. В къщите се
откриват ограничено количество силно опожарени каменни, кремъчни и
костени оръдия, както и керамични съдове. Времево края на
съществуването на постройките попада на границата между VII-мо и VIто хилядолетие пр. Хр.
През 2017 г. се установи наличието на два рова, по-ранни от тези
постройки. Те се намират под останките на първата описана къща.
Дъговидно извитите ѝ стени де факто са успоредни на източния ров,
върху който тя лежи по цялата си дължина. Направени са няколко разрези
на рововете, но пълното им проучване предстои. В запълнителя им се
откриват единични археологически материали.
Определен е режим на опазване - Б
Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми
земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и
дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни
култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да
унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на
обекта.
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН.
Автор на картона на обекта в АИС АКБ е Д. Такорова - 2013 археологически
проучвания на раннонеолитно селище Слатина, София, заместникръководител (изготвен - 17.02.2015 г.).
Данни от НИНКН
Деклариран с РМС №1711/22.10.1962 г.
Обявен в "Известия" бр. 73/1955 г.
Вид – археологически
Категория – национално значение
Местоположението на археологическия обект спрямо проектното трасе и
станции в по-голям обхват на разклонението на трети метродиаметър е
показано на схемата по-горе. Приблизителните граници на НКЦ са описани в
картона
му
от
Автоматизираната
информационна
система
на
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Археологическата карта на България (АИС АКБ). По-долу е представена подетайлно ситуацията съгласно наличните документи.

През последните 5 години на територията се провеждат археологически
проучвания на този обект, които приключват скоро. Столичната община
осигурява финансирането им, като са инвестирани над 300 хил. лева. Предвижда
се от есента на 2019 г. да се започне работа по оформяне на археологически парк
и посетителски център.
В границите на охранителната зона на археологическата НКЦ северно от бул.
“Шипченски проход” по време на теренните проучвания е открит Късноантичен
некропол от V в. Тъй като няма находки от този период във вече работената
територия, се предполага разкриване на още обекти от този период в северна
посока.
Проектното трасе не засяга пряко описания приблизителен обхват на
археологическия обект. Предвид характера на обекта/ите не бива да се
пренебрегва възможността за потенциални нови открития в процеса на
изграждане на подземната инфраструктура предвид близостта на трасето и
археологическата площадка. При всички положения е необходимо към екипа за
проектиране на конкретното трасе да се привлече консултант археолог, а също
по време на реализацията дейностите да се наблюдават от археолог, най-добре
от екипа, работил по проучването на тази НКЦ досега.
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Съвпадането на проектното трасе с потенциални археологически слоеве може
да не е проблем, ако се извърши по подземен способ с “къртица”, тъй като
потенциалната дълбочина би била под хоризонта на културните пластове.
Въпреки това в зоната около станциите, заради инфраструктурата извеждаща
пътникопотока на повърхността, следва да се работи с повишено внимание и
задължително с наблюдението на археолог в екипа.
Независимо от това, че новото трасе на метрото минава на близо 100 м встрани
от археологическата площадка, към всяка от следващите стъпки по планиране,
проектиране и изграждане на линията следва експертите по опазване на
наследството в екипите да правят успоредни проучвания и да дават становища
и конкретизирани предписания, така че да не се допусне да бъде увредено
археологическо, архитектурно или художествено наследство от изкопни
работи, насипване, вибрации и пр.
Действащият ОУП създава устройствена рамка за реализация на
стратегическите предвиждания и конкретните мерки и проекти, заложени в
общински стратегически и секторни документи в тази посока. От тях в
момента най-актуална е Стратегията за развитие на културата до 2023 г.,
която формулира като един от петте си тематични приоритета “КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО НА ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ ГРАД с основна цел: Културното наследство да
се превърне във фактор за устойчиво градско и регионално развитие и културен
капитал, който притежава и икономическа и социална стойност, като
едновременно с това се обогатят възможностите за взаимодействие със
съвременните изкуства”.
В процеса по изграждането на столичния метрополитен от 80-те години до
момента се натрупа много ценна методическа и практическа експертиза и опит.
Те помагат да се оцени пълноценно предполагаемото въздействие на новите
части на метрополитена върху недвижимото културно-историческо
наследство на София и да се изпълнява свързаната с това цел на ОУП за неговото
отговорно изучаване, опазване, консервация, реставрация, социализация и
интеграция в съвременната жизнена градска среда. В това отношение
строителството на метрото може да е повод за археологически проучвания,
които иначе не биха могли да се осъществят самостоятелно, а
метростанциите в близост до значими обекти, част от мрежата на
недвижимите културни ценности, могат да допринесат за популяризирането и
социализацията им.
При прилагането на ОУП е необходимо методическо съдействие от страна на
НИНКН3 и НАИМ БАН4 по отношение на заварените паметници и тяхната среда в
обхвата на пряко въздействие на новите линии. Необходими са предписания и
3
4

Национален институт за недвижимо културно наследство
Национален археологически институт с музей към Българска академия на науките
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мерки, които да бъдат конкретизирани съобразно характеристиките, статута
и определените охранителни режими на тези паметници. Тези мерки ще се
заложат като изисквания в заданията за следващите по-подробни нива на
устройствено и инвестиционно проектиране, с което да се допринесе за реално
прилагане на националните и местни политики в тази сфера.

5.6.
По отношение на социалния ефект и рейтинга на града
Сред няколкото най-важни индекса за определяне качеството на живот в
градовете, на практика всички утвърдени съвременни изследователски
методики слагат три, към които разширяването на мрежата на метрото има
пряко позитивно въздействие и чрез това допринася за повишаване на рейтинга
на София, а именно:
● ежедневно необходимо време за пътуване - от/до работа, училище,
университет
● наличие на ефикасен публичен транспорт
● замърсеност на средата
Направени сравнителни изследвания за голям брой европейски градове (напр.
публикуваните през 2016г. “Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative
European perspective”, Dorota Węziak-Białowolska), доказват, че наличието на
качествен и бърз обществен транспорт, културни институции и събития,
наличието на добри търговски обекти, зелени площи, добро качество на въздуха,
усещането за сигурност и доверие в хората, доверието в публичната
администрация и административната ефективност, влияят значително за
добрата оценка на гражданите по отношение на живота в града.
Посочените показатели за качество на живот трудно могат да бъдат
приведени към пряка икономическа метрика. Но те, като част от формалните и
неформални рейтингови оценки на градовете, са все по-важно условие за
привличане и установяване на младите професионалисти, от които зависи
просперитетът на градовете в бъдеще и за които глобализацията дава безброй
възможности за избор на място, където да живеят, работят и отглеждат
децата си.
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6. ОБОБЩЕНИ инфографики
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ:
В същия том:
1. Обща схема на ИОУП в А3
2. Задание за ИОУП
3. Решение на СОС за одобряване на заданието и стартиране на
устройствена процедура по ИОУП
Извън този том:
1. Изменение на ОУП на СО – гр. София, М 1:10 000 (две части на хартия)
2. Изменение на ОУП на Столична община – М 1:25 000 (две части на хартия)
3. Схеми по част „Комуникационно-транспортна система”
● Масов градски релсов електротранспорт – проект за изменение (с
нанесена следа на новите трасета - предмет на ИОУП)
● Развитие на жп транспорта и обвръзка с релсовия градски
електротранспорт – проект за изменение (с нанесени новите
трасета - предмет на ИОУП)
● Масов градски релсов електротранспорт – действащ план
(формат А3)
● Развитие на жп транспорта и обвръзка с релсовия градски
електротранспорт – действащ план (формат А3)
Информацията в цифров вид на оптичен носител DVD:
1. Сканирани чертежи на действащ ОУП, подлежащи на изменение, актове
на одобряване и съгласуване;
2. Проект за ИОУП с текстови и графични материали в pdf формат
3. Специализирани проучвания
4. Трасета и спирки – предмет на ИОУП в shp формат
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