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Abstract 

The following article should present the potential opportunities of the capital city in terms of the 

deployment of housing, economic and social infrastructure to the north and northwest in the Sofia 

valley. It also aims to present alternative directions of development of the capital through hitherto 

unused or not optimally used resources. Ideas for future development and management of urban 

planning in Sofia will be presented. 
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Въведение 

 София е градът, в който живее най-голяма част от населението на страната в днешно 

време. Столицата е основен административен, индустриален, транспортен, културен и 

университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото 

производство на България. Градът е притегателен център със своите работни места, със 

своето добре развито здравеопазване, с разнообразното образование, а и с много други. В 

София са създадени и продължават да се създават доста квартали, които да обслужват 

нуждите на милион и 250-хилядното население на столицата. Всеки от кварталите има свои 
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собствени специфики и особености. Разпределението на населението по кварталите е според 

предпочитанията, а и според финансовите им възможности. Както във всеки друг град, така 

и в София, имотите в различните квартали са разнообразни и с различни цени. По този начин 

се сегментира пазарът на имоти у столицата. Съответно тежестта и ролята на един квартал 

са решаващи за живота на населението му. Социализмът несъмнено остава следа в 

градоустройството на София, с построяването на огромните жилищни комплекси на 

територията на града, а именно - „Люлин“, „Надежда“, „Дружба“ и „Младост“, наречени 

още метафорично – „спални“. Те се създават и вследствие на бумът на вътрешна миграция 

посока столицата, в търсене на работа и по-висок стандарт на живот. По онова време обаче, 

София няма жилищния капацитет да поеме новите си граждани и затова започва масовото 

застрояване с жилищни квартали от типа „спални“. Изграждането на някои от тях е било 

необходимо, за да обслужва нуждите на определени големи производствени комплекси в 

миналото с цел непосредствена близост до работното място, като по този начин се 

съкращава времето за достигане до него. Някои от тези производства, вземайки за пример 

най-голямата металургична компания в България от 1963 г. – „Кремиковци“ са причината 

за обособяването на такива квартали. Това обаче, се оказва грешна стъпка в 

градоустройственото планиране на столицата, тъй като по този начин се създават квартали, 

които имат предимно жилищна функция и такива, които имат предимно функция „работа“ 

и съответно се увеличава ежедневното придвижване от зоните за обитаване към зоните за 

работа в другия край на града. По-правилно би било обособяването на съвременни 

мултифункционални зони, които да включват и трите вида функции – обитаване, работа и 

забавления. По този начин ще се намали натовареността на града, която познаваме в днешно 

време. Определено трябва да се има предвид, че „градовете са центрове на съвременните 

общества и цивилизация“, които „създават голяма стойност, но се изразходват много 

ресурси“ , а „самият град е многофункционален и сложен обект, който може да бъде 

представен като демографска, екологична, транспортна, административно-териториална и 

индустриална производствена система“ като трябва да се прави „разлика между 

конвенционалния град и интелигентният град всъщност означава „цифров“ град“, което 

представлява „концепция, която досега няма еднозначна дефиниция“, но експертите са 

„единни във факта, че интелигентният град не трябва да се възприема в тесен смисъл като 

град, пълен с технологии“ , където целта на технологиите е „създаване на комфортна градска 



147 
 

среда“(Naydenov, Kl., 2018). Стратегиите за развитие „на интелигентните градове могат да 

станат успешни само, ако се окажат достатъчно приобщаващи“, като те могат да „проправят 

пътя за такова цифрово включване“, което да покаже „основната разлика между 

интелигентния регион и традиционния регион е естеството на взаимоотношенията с 

населението“ (Naydenov, Kl., 2020, p. 569). Разбира се, „самият град е многофункционален 

и сложен обект, който може да бъде представен като демографска, екологична, транспортна, 

административно-териториална и индустриална производствена система(Naydenov, Kl., 

2018)“. Като не трябва да се пропуска факта, че „миграцията е глобален проблем, който ще 

остане в бъдеще“, а „справянето с нарастващите миграционни потоци от хора е един от 

основните проблеми в началото на 21 век“(Naydenov, Kl., 2018, p.196). Освен това трябва да 

се има предвид и „разлика в умния град от традиционния град“, която също така се вижда и 

в „характера на отношенията с гражданите, тъй като в обикновения град базираните на ИКТ 

услуги не могат да реагират толкова бързо на променящите се икономически, културни и 

социални условия, колкото услугите в интелигентния град. По този начин интелигентният 

град, насочен предимно към човека, се основава на ИКТ инфраструктурата и 

непрекъснатото развитие на града, като се вземат предвид изискванията за екологична и 

икономическа устойчивост. Умните градове могат да бъдат новите градове, които вече са 

проектирани като такива, или тези градове, които са базирани на определена цел (като 

индустриални градове или техно паркове), или които стават „умни“ стъпка по 

стъпка(Naydenov, Kl., 2018, SGEM)“. 

1. Особености на разпределението на граждани и сгради в жилищните комплекси 

в град София. 

Някои от столичните квартали с интензивно ново строителство обаче имат територии 

с толкова значителни жилищни площи, че вече се нареждат до големите жилищни 

комплекси в града. Оказва се, че части от най-многолюдните жилищни комплекси в София 

като „Люлин“, „Надежда“ и „Дружба“ имат по-малка жилищна разгъната застроена площ от 

квартали като например „Гоце Делчев“, „Слатина“, „Редута“ и „Манастирски ливади“. 

Концентрацията на жители обаче е по-висока в първата група от квартали. Това води до 

предположението, че използваемостта на наличните жилищни площи в тях е много по-

висока, докато в “Манастирски ливади” и “Витоша” има голям брой необитаеми жилища. 

Това от своя страна показва, че южните квартали имат капацитет да привлекат още повече 



148 
 

жители, което ще доведе до необходимост от тяхното обслужване. Разположението на 

административни и бизнес сгради e концентрирано предимно в южните и югоизточните 

части като Бизнес парк София в Младост, бизнес сградите по протежение на бул. 

„Цариградско шосе“, тази на югозападната част от бул. „Околовръстно шосе“ и тези в 

централните градски части. За разлика от тях, търговските сгради са по-равномерно 

разпределени в целия град. Сградите за производство, логистика и инфраструктура са 

предимно в периферията на града в специализирани за целта производствени територии. 

Концентрацията им е по-висока в северните, северозападните и западните територии, в 

които те преобладават сред останалите видове сгради. 

 

2. Застрояването на жилищните комплекси в столицата. 

В централната част на столицата застрояването е предимно със сгради старо 

строителство, а новите проекти са на по-високи от пазарните цени. Това поражда нуждата 

от разрастване на града и засилено изграждане на жилищни сгради в нови райони. Основен 

интерес на инвеститорите и купувачите представляват Южните и Югоизточните квартали 

на София: „Кръстова вада“, „Студентски град“, „Младост“. Това е така, заради 

разположението им в подножието на Витоша, което пък привлича бъдещите купувачи. За 

съжаление обаче, голяма част от тези квартали вече са силно застроени, а един толкова 

голям квартал като „Студентски град“ пустее във времена като днешните с оглед на това, че 

основната част от населението му са студенти. Обособяват се нови квартали с предимно 

ново строителство като „Манастирски ливади“, „Витоша“, „Градина“ и „Малинова долина“. 

След активизирането на пазара район „Витоша“ е зоната с най-голямо жилищно 

строителство в София, като към края на 2017 година има над 270 проекта на етап строеж 

или инвестиционно намерение. Дори транспортната инфраструктура в квартала да не е 

развита, да няма много детски градини и училища, кварталът успява да привлича доста 

млади семейства на територията си. Ускореното строителство обаче не винаги кореспондира 

с навременното планиране и изграждане на добра градска инфраструктура. Затова една 

доста голяма част от кв. „Витоша“ остава без асфалтова пътна инфраструктура и до днес, 

тъй като продължава интензивното му застрояване, а пътната инфраструктура се полага чак 
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след като бъде прекарана съпътстващите жилищната инфраструктура – водопровод, 

канализация и кабелни мрежи.  

 

3. Предизвикателства при застрояването на празните пространства в столицата 

Както вече стана ясно, кварталите от вътрешната страна на южната дъга на 

околовръстното продължават да се разрастват. Интересен е фактът, че между всеки два от 

тези нови квартали има наистина големи пространства от незастроена и неизползваема 

площ. Все още го няма преливането от квартал в квартал на този етап. Това говори за те 

първа предстоящо застрояване на тези празни пространства и достигайки до проблема на кв. 

„Витоша“. Два квартала в съседство, дори нямат изградена транспортна инфраструктура от 

единия до другия, а просто черен път през земя, която може би в миналото е била 

обработваема. Така, че със сигурност има още перспективи за застрояване на южните и 

югоизточните части на София. Северната и северозападната част на града пък, по начало са 

били замислени за евентуално разширяване на столицата. Впоследствие обаче, се 

обособяват бизнес центрове и промишлени територии, а именно зони, които привличат 

активната част от населението в Южна София, което пък довежда до разширяването ѝ по 

този начин. Напливът към столицата обаче не спира да расте. Във времената, в които се 

намираме и не навсякъде има работни места за населението, продължават да съществуват 

тенденциите за преселване в София. Стига се до положение, в което южните квартали стават 

прекалено застроени и е необходимо решение на проблема. Друг сериозен проблем, които 

стои пред южните и югозападните квартали е голямото наличие на подпочвени води и дори 

подземни реки. Именно те бяха едно от основните предизвикателства, които забавиха 

откриването на новата метролиния.  

4. Възможни решения и дискусионни въпроси 

Затова трябва да се търси бързо разрешаване на тези така належащи проблеми. 

Решението се крие в разрастването на столицата в северна и северозападна посока, както е 

било заложено някога от архитектите на столицата. От геоложка гледна точка терените са 

благоприятни с оглед на равнинността си. Също така подпочвените води в тази част са 

значително по-малко. Голяма част от тези земи са незастроени, не са земеделски и съответно 

тяхното отчуждаване би било по-лесно. Съвсем не за подценяване е и качеството на въздуха 
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в тази част от Софийското поле, значително по-добро от въздуха над досегашните предели 

на столицата, а в наши дни този фактор е от изключителна важност. Това се дължи чисто на 

географското положение на териториите, които са по-отворени и изложени на 

северозападните ветрове. Също така броят слънчеви часове през зимата над тези части от 

Софийското поле е значително по-голям от броят слънчеви часове в южните квартали, с 

оглед по-голямата отдалеченост от Витоша. Този факт например е положителен за 

енергоефективността при отопление през зимата. 

 Както вече стана ясно, един квартал трябва да съчетава в себе си достатъчно работни 

и жилищни места, но и развлекателни такива. От гледна точка на икономическа зона, такава 

се оформя в Божурище. Тя е с основно логистични и бизнес характеристики, но е причина 

за разкриването на много нови работни места, както и има потенциални възможности за 

разкриването още такива. Националната компания индустриални зони работи за 

подобряване на инфраструктурата в Икономическа зона София-Божурище, която ще 

обезпечи инвеститорите във връзка с реализиране на техните инвестиционни проекти. 

Инициирани са и процедури по проектиране и изграждане на новата пътна връзка по 

продължението на бул. "Царица Йоана" от най-големият жилищен комплекс в столицата – 

„Люлин“ до икономическата зона. Когато една община избере да има индустриална зона, се 

повишава и качеството на живот в нея. Започват да се плащат по-високи данъци, има 

достатъчно работа за цялото население, развива се конкуренцията. Друга промишлена и 

индустриална зона, която има потенциал за развитие е Промишлена зона Илиянци 

(Свобода). Доброто местоположение и оформената индустриална зона привличат в ПЗ-

Илиянци много инвеститори. Местата в района са атрактивни и търсени. Като плюс се 

отчита и разположението на нефтобазите на Лукойл и ОМВ в района. Те са само поредното 

доказателство за наличието на работни места по тези части на столицата. 

Подобен проект са разработили и от „Спаси София“ чрез предизборната си 

платформа „План за София“. (Сайт на План за София, достъпно към 10.09.2021 г.) В него се 

обсъжда образуването на нов съвременен европейски квартал на север от досегашните 

предели на столицата с име Нова София. Идеята е този квартал да се разположи на север от 

кв. Враждебна, като ще разполага с цялата необходима инфраструктура за нов квартал, а 
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именно изграждане на улична мрежа, водопровод и канализация, ток и осветление, както и 

продължение на метрото с още две подземни станции. Визията им гласи:  

„Идеята е Нова София да е квартал, базиран върху устойчивото развитие на 21-ви 

век с високо качество на живот, много зеленина, комфортна градска среда, достъпен и 

бърз градски транспорт и достатъчно образователни, здравни, културни и социални 

заведения. Жилищните сгради ще бъдат със средна височина от 5 етажа и с достатъчна 

отдалеченост помежду си. Рекултивацията на съществуващите езера и изграждането на 

парк с алеи, пътеки и зони за спорт и отдих ще направи зоната изключително 

привлекателна за живот, както за млади семейства, така и за по-възрастните.“ - План за 

София, 03.Северна София, Казус Нова София – квартал по европейски образец 

Изображение № 1. 

 

Съществуващата пътна мрежа осигурява скоростни връзки с отдалечените райони на 

София посредством Околовръстния път, а Източната тангента – достъп до радиалните 

булеварди като Владимир Вазов, Ботевградско и Цариградско шосе. Тази пътна мрежа би 

могла безпроблемно да обслужва и подобни други нови квартали в тази част на столицата.  

 Подобен проект се появява и за северозападните покрайнини на София, а именно 

относно евентуалното построяване на квартал София – Запад. Проектът е дело на арх. 

Борислав Богданов и е внесен за разглеждане от главния архитект на София Здравко 
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Здравков. Той отново цели облекчаване застрояването на южните квартали, а и 

облагородяването на северозападните такива, използвайки празните пространства между 

кварталите „Люлин“ и „Обеля“. Предвидено е изграждането на необходимата 

инфраструктура с до 5-етажно строителство, както и разкриването на метростанцията между 

двата квартала, която е била предвидена отдавна. 

Както всяка територия обаче, и северните и северозападните територии имат своите 

особености, които биха били евентуална пречка пред едно масово застрояване. Една такава 

пречка е честото наводняването на равнинните полета, вследствие на обилни валежи. Това 

разбира се може да бъде преодоляно с помощта на новите технологии и средства в 

архитектурата. Друго предизвикателство би била липсата на удобен градски транспорт като 

метро например. Положителното в случая е, че до изграждането на необходимите 

транспортни връзки, жителите на тези нови квартали биха могли да се придвижват към 

централните части на града чрез използване на собствени автомобили до 2 от буферните 

паркинги, изградени за да обслужват ползвателите на метрото. Също така тези квартали 

могат да бъдат изградени и предвидени по най-модерните и съвременни тенденции в 

градоустройството. Това би било сериозно предимство пред останалата част от кварталите 

в София, които не са предвидени за изграждането на необходимата инфраструктура. Такова 

е например разполагането на множество велоалеи, което ще облекчи добре познатия на 

всички столичани автомобилен трафик. Също така в проектите на новите квартали могат да 

бъдат заложени повече зелени пространства, коридори и паркове, които да благоприятстват 

живота на гражданите. Сериозен недостатък на настоящите северни и северозападни 

квартали и към момента е липсата на достатъчно развлекателни и културни обекти. 

Разполагането на такива в новите квартали би било положително, както за тяхното 

собствено население, така и за населението на настоящите квартали. 

Обобщавайки, бизнес сградите в София са разположени основно в централните и 

южни райони, докато на север е концентрирано повече производство. Съответно бизнес и 

административните сгради са основен притегателен център за населението. Следвайки тази 

логика, създаването на нови съвременни бизнес сгради и центрове в северните и 

северозападните части, които да обслужват нуждите на индустриалните и икономическите 
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зони би наклонила везната на застрояване именно към тези територии. Съществено важно 

за застрояването им е насочването на интереса на инвеститори и жители към районите. 

Заключение 

Скромните резултати от следното изследване показват, че пригодността за 

застрояване на северните и северозападните територии е доста добра. Съществуват доста 

фактори, които биха допринесли за положителното развитие на едни съвременни и модерни 

квартали в тези зони, които да бъдат привлекателен център, както за столичани, така и за 

нови граждани на столицата. Тези процеси на образуване на нови квартали ще премахнат 

тежестта от южните квартали, ще прекратят презастрояването им и същевременно ще 

подобрят общото качество на живот в столицата, като деконцентрират населението от 

натоварените в момента части на София. Това разбира се ще бъде един наистина голям 

инфраструктурен проект, които ще се нуждае от доста големи инвестиции, но в същото 

време е необходима стъпка от развитието на столицата ни като един съвременен европейски 

град. Но, трябва да отбележим и, че „през следващото десетилетие трябва да се обърне 

внимание върху изоставащите региони в страната, които се нуждаят от осъществяването на 

целенасочена подкрепа чрез изработването на специални секторни стратегии, а този процес 

предполага регионалната политика да остане основен приоритет. Приоритетни области на 

финансиране в изоставащите общини трябва да са образованието и професионалното 

обучение с цел да се намали безработицата и едновременно с това трябва да се търсят 

възможности за насърчаването на младежите да остават в съответните по-малки населени 

места. В тази връзка централната изпълнителна власт трябва да търси възможности за 

осигуряването на улеснен достъп до кредити за стартиране на бизнеси и едновременно с 

това да стимулира подпомагането и подобряването на управлението на органите на 

местното самоуправление (Naydenov, Kl., Ivanov, M., Zhechkova, N., Katsarski, N. and 

Atanasova, A., 2021, p. 11)“. 
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