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Summary 
Sofia Urban Mobility Centre analysis shows that single vehicles use cause 85% of the traffic coming 
from the city suburbs to the central zone and are therefore a major air pollutant. Improving the quality 
of the air in Sofia is the main goal of the INNOAIR project, which introduces a holistic set of tools and 
a new model of public transport - Green public transport on-demand, which will change the way people 
commute in the city and significantly reduce the number of single vehicles use. 

In order to encourage people to change their travel behavior, Sofia Urban Mobility Centre will 
introduce the "Green corridors" as part of the project in order to further develop the urban ecosystem. 
Routes with  prevailing public transport on the territory of Sofia will give priority to electric zero-
emission transport – e-buses, trolleybuses, tramways, metro, as well as personal vehicles - shared 
bicycles, shared e-bikes, shared e-scooters, shared electric cars. 

The green corridors will include the zones where "Green transport on-demand" will operate and will 
be the logical connection between the zones and the largest transport hubs in Sofia, thus providing e-
transport to the city centre. 

Following the formation of planned sustainable green infrastructure network, all possible connections 
of the corridors to other existing green systems of the city have been envisaged, such as parks, open 
spaces for recreation, bike lanes, pedestrian areas, etc. 

The selected green corridors have been digitaly represented on a web-based map that is publicly 
available and ready to be piloted. The map is based on OpenStreetMaps, with free access and no 
registration - https://livemap.sofiatraffic.bg. The map provides for: 

- dynamic information - current condition and / or location of zero emission ground public transport
vehicles, metro, electric buses, trams, trolleys and on demand transport, as well as the location of
shared electric vehicles - Hobo and Spark;

- static information - charging e-stations, stops location, lines, routes and timetable of public transport
vehicles.

The user will opt between the modes to be visualized on the map – public transport/ alternative 
transport/ green corridors and, choose among the layers of the static data – cycling lanes, charging 
stations, bus stops, timetables.  

In addition, the App will provide information for the temporary traffic organization in connection with 
road repair works.  

During the two pilots, the impact and effectiveness of the green corridors will be measured using 
evaluation methodology developed for the purpose. Validations and volume of passengers in the 
ground public transport along the green corridors and the share of zero-emission vehicles will be 
monitored and evaluated, as well as the users’ satisfaction from the public transport service. 
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ДОКЛАД 
за изпълнение на проект 

„Изготвяне на анализ и маршрутна карта на зелени 
коридори и дигитално ръководство“ 
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РАЗДЕЛ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Проект INNOAIR – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на 
потребителите, за по-чист въздух в градска среда. 

“Център за градска мобилност” ЕАД е партньор по проекта INNOAIR: „Иновативен 

обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в 

градска среда” (Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in 

urban environment), по Покана 5 с приоритет подобряване качеството на въздуха по 

програма „Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от проектите на 

„Иновативни градски действия“ - UIA (Urban innovative action) на Европейската 

комисия, в партньорство със Столична община, „Асоциация за развитие на София“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, Национален институт по метеорология и хидрология, Национално 

сдружение на общините в Република България и „Моудшифт Европа“ ЕАД. 

Основната цел на проекта INNOAIR е да подобри качеството на атмосферния 

въздух в София чрез въвеждане на холистичен набор инструменти и нов модел на 

градски транспорт – електрически градски транспорт при поискване, който променя 

начина на придвижване на хората в града и чувствително намалява превозните средства, 

използвани от един човек, които са сред основните замърсители на въздуха. Проектът 

цели да предостави на местната власт подходящи мерки за намаляване на 

концентрацията на ФПЧ,  NO2 и CO2 в съответствие с най-стриктните европейски 

ограничения, посочени в Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за 

Европа. 

За да постигне тази основна цел, проектът си поставя 4 специфични цели: 

Специфична цел 1 – Въвеждане на иновативни решения за мобилност за намаляване 

на влиянието върху качеството на въздуха на трафика от приходящи от периферните 

квартали с цел работа към централните градски части. Според анализ на „Център за 

градска мобилност“ ЕАД превозни средства с един пътник от периферните зони към 

центъра причиняват 85% от трафика в центъра и следователно са основен замърсител на 

въздуха.     
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Специфична цел 2 – Използване на науката за данни за създаване на модели с данни 

с висока резолюция и аналитични алгоритми за специфични райони на София за оценка 

на качеството и замърсителите на въздуха и провеждане на симулации на 

взаимозависимости за намаляване на замърсяването. Използване на масиви данни, 

генерирани от сензори на граждани, IoT станции на Столична община, официални 

измервателни станции, трафик данни, видеонаблюдение и др.    

Специфична цел 3– Въвеждане на план за „такса задръстване“ и ниско емисионна 

гео локализирана зона за предотвратяване навлизането на превозни средства в градския 

център, когато въз основа на прецизни предвиждания, основани на данни, замърсяването 

на въздуха няма да бъде под здравословните норми и лимити.  

Специфична цел 4– Принос към културна и поведенческа промяна у гражданите и 

ангажиране на множество заинтересовани страни за преход към по-зелен и устойчив 

живот чрез намаляване замърсяването на въздуха и климатичните промени, ефективно 

използване на ресурсите и подобряване на биоразнообразието.   

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 

чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. 

Разработените до момента публично достъпни материали по проекта, както и повече 

информация за проекта може да намерите на  https://www.innoair-sofia.eu/bg/. 

1. Цел и обхват

Целта на проекта е „Изготвяне на маршрутна карта на зелени коридори, анализ и 

дигитално ръководство“.  

В рамките на проекта бяха извършени дейности по разработване и поддръжка на 

маршрутна карта на зелени коридори, изготвяне на анализ и дигитално ръководство, 

съгласно обхвата на обществената поръчка 

Съгласно дефиницията в Техническата спецификация на поръчката, „зелените 

коридори“ са маршрути на територията на София, в които се дава приоритет на 

обществен транспорт с нулеви емисии (включително – електробуси, тролейбуси, 

трамваи, метро), и персонални средства за придвижване с нулеви емисии (споделени 

велосипеди, споделени е-велосипеди, споделени е-скутери, споделени е-тротинетки, 
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споделени електрически автомобили). Това предполага, като основа при тяхното 

дефиниране, да се анализират и включват участъци от транспортната мрежа на 

София, които позволяват движение на такъв вид транспорт по тях. Независимо от 

това, с оглед постигане на устойчива „зелена инфраструктурна мрежа“ е необходимо 

да се отчетат и възможностите за осигуряване на подходяща свързаност с 

останалите „зелени системи“ в София, като паркове, отворени пространства за 

рекреация, велоалеи, пешеходни зони за отдих и т.н. Изпълнителят следва въз основа на 

информация от Възложителя, да проучи съществуващите проекти за зелени коридори 

на територията на Столична община, и да намери оптимален подход за 

интегрирането им в изработената от Изпълнителя карта на зелените коридори (СО  

район „Слатина“ и СО - район „Надежда“, проект на „Софияплан“ за зелен ринг на 

София- https://sofiaplan.bg/portfolio/zelen-ring/). 

РАЗДЕЛ IІ. ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ 

В рамките на изпълнение на проекта бяха извършени следните дейности: 

1. Анализ на наличните данни и източници на информация

Определянето на зелени коридори в София се извърши с оглед намаляване и 

преразпределяне на излъчването на вредните емисии от превозните средства и в частност 

автомобилния транспорт, включително и чрез увеличаване на пътуващите с обществен 

градски транспорт с нулеви емисии, стимулирането на активното придвижване и 

ползване на персонални превозни средства с нулеви емисии, като споделени велосипеди, 

споделени е-велосипеди, споделени е-скутери, споделени е-тротинетки, споделени 

електрически автомобили и други. „Теоремус“ ЕООД направи анализ на наличните 

данни и източници на информация, включително и данни, намиращи се при партньори 

на Възложителя по проекта, с оглед на тяхното бъдещо използване за 

включване/изключване на частите от транспортната мрежа и/или други териториални 

единици в дигиталната карта на зелените коридори.  
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Анализът изследва и установява: 

• възможността за включване към дигиталната карта на статична и динамична

информация, свързана с публичния транспорт с нулеви емисии, наличен на

територията на Столична община;

• наличността и достъпността на данни в цифров вид, както и начините за

осигуряване на включването им в дигиталната карта на зелените коридори;

• възможностите за включване, автоматизираните интерфейси и начини за

получаване на данните, както и техническите изисквания към тях (като

резултат за всеки вид данни, с изключение на предоставяните директно от

Възложителя данни).

Съгласно изискванията в анализа се разглеждат най-малко два типа данни - 

динамични и статични. 

Динамичните данни, които са обект на анализ обхващат следното: 

• текущото местоположение за превозните средства от обществения градски

транспорт, с пълнота на информацията, съгласно предоставеното от Възложителя;

• разписанието на всички превозни средства от обществения градски транспорт, с

пълнота на информацията, съгласно предоставеното от Възложителя;

• текущото местоположение и за персонални средства с нулеви емисии и обществен

достъп;

• валидациите в превозните средства от обществения градски транспорт.

Статичните данни обхващат: 

• спирките на обществения градски транспорт, с пълнота на информацията,

съгласно предоставеното от Възложителя;

• съществуващи и планирани зелени коридори, зелени рингове, и други елементи от

градската среда, които преферират „зелен“ транспорт (транспорт с нулеви

емисии);

• местоположението и характеристиките на зарядни станции за електрически

автомобили, техни динамични експлоатационни и технически данни.
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Динамични данни за текущото местоположение (географски координати), и 

разписанието на всички превозни средства от масовия градски транспорт, данни за вида 

на превозното средство (автобус, трамвай, тролей, вид задвижване – електрическо, ДВГ, 

CNG, други) са предоставени посредством автоматизиран интерфейс от Възложителя и 

са налични за използване. 

Данните за графиците на превозните средства и тяхното местоположение се 

получават чрез разработените за целта синхронни RESTful заявки.  

“Теоремус“ ЕООД съдейства на Възложителят при установяване на контакт и за 

изясняване на технически изисквания за обмен на данни с двама оператори на превозни 

средства за споделени пътувания, а именно: Hobo и Spark. След успешна кореспонденция 

с доставчиците на услуги с персонални средства с нулеви емисии беше направена 

интеграция с динамични данни от Hobo и Spark, които са налични за използване чрез 

автоматизирани интерфейси. 

Динамичните данни за валидациите в превозните средства от масовия градски 

транспорт, и от валидациите на входовете на метростанциите бяха предоставени в 

цифров вид от Възложителя и са налични за използване. Схемата на комуникацията 

включва, за всяка валидация, данни за времето на валидацията, дали е успешна или не, 

данни за локацията на валидацията. 

Статичните, периодично обновявани данни за спирките, техните наименования, 

маршрутите и линиите на масовия градски транспорт са предоставени в цифров вид от 

Възложителя и са налични за използване. Те включват информация за всяка спирка (име, 

идентификатор, локация), за всеки маршрут (име, идентификатор, геометрична форма, 

описана като последователност точки в longitude and latitude), линия (име, 

идентификатор, и асоциирани маршрути). Към настоящият момент данни от 

„Метрополитен“ ЕАД в машинно-четим вид не са налични, на този етап не са включени, 

и не се обработват. 
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На база на описаното по-горе и на анализа от страна на „Теоремус“ ЕООД бяха 

определени и интегрирани следните данни: 

ü Динамични данни за текущото местоположение (географски координати), и

разписанието на всички превозни средства от масовия градски транспорт, данни

за вида на превозното средство (автобус, трамвай, тролей, вид задвижване –

електрическо, ДВГ, CNG, други) данните са предоставени посредством

автоматизиран интерфейс от Възложителя и налични за използване. Пълнотата на

анализираната информация е съобразена с предоставеното от Възложителя;

Данните за графиците на превозните средства и тяхното местоположение се

получават чрез разработените за целта синхронни RESTful заявки. Разработени са

точки за комуникация, следвайки стандартни униформени интерфейси, които

включват методи за идентификация и оторизация и документация в swagger

формат.

ü Динамични данни за текущото местоположението и други, налични през

автоматизиран интерфейс данни за персонални средства с нулеви емисии и

обществен достъп, като споделени велосипеди, споделени е-велосипеди,

споделени е-скутери, споделени е-тротинетки, споделени електрически

автомобили и други. Беше проведена кореспонденция с доставчици на подобни

услуги и беше направена интеграция с Hobo и Spark. Данните са налични за

използване чрез автоматизирани интерфейси.

Горепосочените данни се получават чрез разработените за целта синхронни

RESTful заявки. Разработени са точки за комуникация, следвайки стандартни

униформни интерфейси, които включват методи за идентификация и оторизация

и документация в swagger формат. След структурирането и съхраняването на

данните, са създадени стандартни интерфейси (API) за консумирането им от

други части на системата на „Теоремус“ ЕООД.

ü Динамични данни за валидациите в превозните средства от масовия градски

транспорт, и от валидациите на входовете на метростанциите – данните са

предоставени в цифров вид от Възложителя и са налични за използване.
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Данните за валидациите в превозните получават чрез разработените за целта 

синхронни RESTful заявки. Схемата на комуникацията включва, за всяка 

валидация, данни за времето на валидацията, дали е успешна или не, данни за 

локацията на валидацията, Данните са съхранени в опашката на системата и 

записани в неструктурирана база данни. След структурирането и съхраняването 

на данните, е създаден и стандартен интерфейс (API) за консумирането им от 

други части на системата на „Теоремус“ ЕООД. 

ü Статични, периодично обновявани данни за спирките, техните наименования,

маршрутите и линиите на масовия градски транспорт. Данните са предоставени в

цифров вид от Възложителя и са налични за използване, съобразно

предоставената пълнота от Възложителя.

Данните се получават чрез RESTful интерфейс и включват информация за всяка

спирка (име, идентификатор, локация), за всяка маршрут (име, идентификатор,

геометрична форма, описана като последователност точки в longitude and latitude),

линия (име, идентификатор, и асоциирани маршрути). Данните се съхраняват в

опашката на системата на „Теоремус“ ЕООД и са записани в неструктурирана

база данни. След структурирането и съхраняването на данните, са създадени

стандартни интерфейси (API) за консумирането им от други части на системата

на „Теоремус“ ЕООД. Към настоящият момент данни от „Метрополитен“ ЕАД в

машинно-четим вид не са налични, на този етап не са включени и не се

обработват.

ü Статични, периодично обновявани данни за съществуващи и планирани зелени

коридори, зелени рингове, и други елементи от градската среда, които преферират

„зелен“ транспорт (транспорт с нулеви емисии). Данните се предоставят в цифров

вид от Възложителя, или чрез съдействие на Възложителя, от съответните

организации или органи, притежаващи първичните данни в гео кодиран цифров

вид. Данните за зелените коридори и рингове в СО район „Слатина“ и СО - район

„Надежда“, проект на „Софияплан“ за зелен ринг на София-

https://sofiaplan.bg/portfolio/zelen-ring/) не са предоставени във вид, възможен

добавяне към картата, тъй като не са налични от създателите на тези данни в гео
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кодиран цифров вид. В допълнение, екипът на „Теоремус“ ЕООД добави данни за 

велоалеи, на база на информация от сайта https://sofiaplan.bg/api/ 

ü Статични, периодично обновявани данни за местоположението и

характеристиките на зарядни станции за електрически автомобили, и при наличие

динамични експлоатационни и технически данни за зарядните станции – беше

осъществена комуникация с ElDirve и техните данни са налични за употреба чрез

автоматизирани интерфейси. „Теоремус“ ЕООД разработи автоматизирани

интерфейси за обмяна на информация в реално време. Данните са съхранени в

опашката на системата и записани в неструктурирана база данни. След

структурирането и съхраняването на данните, са създадени стандартни

интерфейси (API) за консумирането им от други части на системата на

„Теоремус“ ЕООД.

ü Изпълнителят може да използва и други източници на данни, при условието, че

трябва да бъдат предварително съгласувани с Възложителя.

Бяха използвани данни за велоалеите от портала за отворени данни на София

План, намиращ се на адрес: https://sofiaplan.bg/api/. Към картата, както е описано

по-горе, са интегрирани данни за велоалеите.

2. Избор на зелени коридори.

След извършен анализ на проекта Innoair, „Теоремус“ ЕООД, предложи два пилотни 

зелени коридора, съгласувани с Възложителя по Процедурата по съгласуване, посочена 

в Договора. 

Предложението на „Теоремус“ ЕООД  е съобразено с дефинициите на Възложителя: 

ü Зелените коридори са линейни елементи от градската среда, в които, чрез

архитектурни елементи, и реорганизация на достъпа и придвижването на хора и

товари се осигуряват няколко позитивни ефекта от градската среда – свързване на

зелени системи, с цел развитие на градската екосистема. Осигуряване на

въздушни коридори, които подпомагат циркулацията на въздуха и подобряват

температурната регулация на градската среда (намаляват температурните

амплитуди).
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ü Възложителят е дефинирал „зелени коридори“, като маршрути на територията на

София, в които се дава приоритет на обществен транспорт с нулеви емисии

(включително – електробуси, тролейбуси, трамваи, метро), включително и „Зелен

обществен транспорт при поискване“ и персонални средства за придвижване с

нулеви емисии (споделени велосипеди, споделени е-велосипеди, споделени е-

скутери, споделени е-тротинетки, споделени електрически автомобили). Това

предполага, като основа при тяхното дефиниране, да се анализират и включват

участъци от транспортната мрежа на София, които позволяват движение на такъв

вид транспорт по тях. Независимо от това, с оглед постигане на устойчива „зелена

инфраструктурна мрежа“ са отчетени и възможностите за осигуряване на

подходяща свързаност с останалите „зелени системи“ в София, като паркове,

отворени пространства за рекреация, велоалеи, пешеходни зони за отдих и т.н.

„Теоремус“ ЕООД, въз основа на информация от Възложителя, проучи 

съществуващите проекти за зелени коридори на територията на Столична община, и 

намери оптимален подход за интегрирането им в изработената от „Теоремус“ ЕООД 

Карта на зелените коридори (СО  район „Слатина“ и СО - район „Надежда“, проект 

на „Софияплан“ за зелен ринг на София- https://sofiaplan.bg/portfolio/zelen-ring/), като 

предложи два зелени коридора, осигуряващи изпълнението на посочените по-горе 

изисквания. 

Възложителят одобри определените зелени коридори, започващи от определените в 

проекта Innoair зони за зелен транспорт до поискване и свързващи тези зони с 

големите транспортни хъбове в София. Избраните маршрути са тези с преобладаващ 

обществен транспорт. Така избраните зелени коридори, след одобрението на 

Възложителя, са отразени върху дигиталната карта в т. III, част са от дигиталното 

ръководство, и ще могат да бъдат използвани за измерване на ефекта от мерките, част 

от INNOAIR 
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3. Създаване на публично достъпна цифрова карта

За целите на настоящия проект „Теоремус“ ЕООД достави и ще поддържа за срока на 

поддържка публично достъпна, уеб базирана, цифрова карта на зелените коридори в 

София. 

Картата е достъпна на адрес: https://livemap.sofiatraffic.bg 

3.1. Съдържание: 

Целта на цифровата карта е да информира гражданите на София за зелените коридори, 

изготвени по настоящия проект. 

ü Не се предвижда картата да поддържа или да осигурява възможност за избор и

планиране на маршрут, намиране на географски обекти или извършване на

анализи.

ü На картата се изобразява динамична информация (текущо състояние и/или

местоположение) за местоположението на превозните средства от

обществения наземен градски транспорт, и състояние на зарядни станции,

местоположение на превозни средства за споделено пътуване – Hobo и Spark.

ü На картата се изобразяват спирките, линиите, маршрутите и разписанието на

превозните средства от обществения градски транспорт, с изключение на

метрото, за което данни не са налични към момента. Потребителят може, по

интуитивен начин, да избира кои видове превозни средства да могат да се

изобразяват на картата, като следва да се поддържат поне следните видове –

обществен градски транспорт с нулеви емисии; метро; електробус; трамвай;

тролей; всички видове обществен градски транспорт), вкл. и транспорт при

поискване.

ü Цифровата карта обхваща територията на Столична община.

Функционалният обхват на картата включва два компонента - статична част и 

динамична част. 
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• Статичната част на картата е визуализирана чрез слоеве.

◦ Слой, който показва зелени компоненти на територията на Столична община

(коридори, рингове);

◦ Слой, който показва зелените линии на територията на Столична община

(трамваи и тролейбуси, линии, обслужвани от електробуси);

◦ Слой, който показва зарядните станции на територията на Столична община

(локация и тип);

◦ Слой, който показва достъпните за Възложителя в цифров вид чрез

автоматизиран интерфейс велоалеи, изградени на територията на Столична

община.

• Потребителите имат възможност да изберат кой слой да бъде визуализиран на

картата. Могат да бъдат избрани един или повече слоеве за визуализация, както и

всички слоеве.

• Динамичната част на картата визуализира данни в реално време за градския

транспорт и персонални средства за придвижване с нулеви емисии. Има

възможност за избиране на един или повече типа транспорт.

◦ В реално време е визуализирана локацията на превозните средства от градския

транспорт с нулеви емисии (тролейбуси, трамваи, електробуси);

◦ В реално време е визуализирана локацията на свободните средства за

придвижване с нулеви емисии – Hobo и Spark

◦ При натискането на всяко превозно средство от градския транспорт се

визуализира асоциираната линия.

◦ При натискането на всяко средство за придвижване с нулеви емисии се

визуализира допълнителна информация, предоставена от Hobo и Spark
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 3.2.Инструменти за създаването на картата: 

При създаването на цифровата карта е използвана платформа за визуализиране на 

картова информация, базирана на OpenStreetMaps. Самата карта e изградена чрез 

библиотеката за JavaScript ReactJS, като методите за визуализация се базират на 

библиотеката Leaflet. Картата е провизирана и се поддържа на облачната инфраструктура 

на Възложителя. 

 

 3.3. Интерфейси: 

„Теоремус“ ЕООД е конфигурирал и публикува автоматизирани програмни 

интерфейси, чрез които се импортират автоматично данните от вида на посочените в 

Дейност 1, от наличните цифрови източници.  

„Теоремус“ ЕООД е конфигурира интерфейси, чрез които да могат да се експортират 

и следните видове данни:  

Фигура 1 Визуализация на географската локация на избрани зелени превозни средства, част от 
градския транспорт 
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Ø Статични, периодично обновявани данни за спирките, техните 

наименования, маршрутите и линиите на обществения градски транспорт. 

Интерфейсът е базиран на GTFS (General Transit Feed Specification) 

формат. Той е конструиран частично от Изпълнителя, като изходните 

данни, които могат да бъдат предоставяни на трети странни, включват:  

 

o Спирки: 

§ Идентификатор на спирката 

§ Име на спирката (на кирилица 

§ Координати на спирката (в longitude и latitude) 

 

o Маршрути: 

§ Идентификатор на маршрута 

§ Име на маршрута 

§ Тип на маршрута (автобус, трамвай, тролей) 

o Форма на маршрута, която е представена като полилайн 

(последователност от точки в географската координата система), 

като всяка точка ще включва информация за: 

§ Последователен номер (например, първата точка ще бъде с 

номер 1) 

§ Координати на точката (в longitude и latitude) 

§ Асоцииран маршрут 

Ø Статични данни за съществуващи и планирани зелени коридори, зелени 

рингове, и други елементи от градската среда, които преферират „зелен“ 

транспорт (транспорт с нулеви емисии). Интерфейсът е сходен на 

интерфейса за маршрути, и включва: 

o Зелени елементи: 

§ Идентификатор на елемента  

§ Име на елемента 

§ Тип на елемента 

§ Описание на елемента 
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§ Форма на елемента, която е представена като полилайн 

(последователност от точки в географската координата 

система), като всяка точка ще включва информация за: 

• Последователен номер (например, първата точка ще 

бъде с номер 1) 

• Координати на точката (в longitude и latitude) 

• Асоцииран елемент 

o Зарядни станции - Този интерфейс включва: 

§ Име на зарядната станция 

§ Координати на зарядната станция 

§ Типа на зарядната станция 

§ Работно време на зарядната станция 

o Велоалеи - Този интерфейс като минимум включва данни, налични 

в цифров вид през автоматизиран интерфейс, така както са 

предоставени на https://sofiaplan.bg/api 

Правата за достъп до тези данни за трети страни се регулират от Възложителя и 

Столична община. „Теоремус“ ЕООД е конфигурирал механизъм за идентификация и 

оторизация, провизирана върху сървърното пространство на Възложителя. Тя дава право 

да се конфигурират потребители, които могат да имат достъп до интерфейсите за 

предоставяне на информация. Правата на създадените потребители могат да бъдат 

променяни и/или премахвани по всяко време. Средствата за идентификация и оторизация 

са бъдат базирана на платформата Keycloak. 

Горепосочените данни могат да бъдат предоставяни на трети страни посредством 

RESTful заявки (GET).  

 3.4.Достъпност: 

Цифровата карта предоставя възможност за публичен достъп от гражданите през 

Интернет без предварителна регистрация. Достъпът е напълно безплатен. 

 3.5.Визуализация: 

Картата е достъпна за визуализация чрез Chrome и Firefox, както от настолни 

компютри, така и от мобилни устройства. 
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 3.6.Лицензи: 

Всички лицензи за използване на картата и интерфейсите, за целите на настоящата 

процедура, са безсрочни, безплатни и се предоставят от „Теоремус“ ЕООД, и 

предоставят възможност за достъп на неограничен брой потребители на дигиталната 

карта. 

 3.7. Обработка, съхранение и поддържане на данните и картата: 

„Теоремус“ ЕООД се задължава да поддържа публично достъпната цифрова карта и 

интерфейсите за срок от 3 (три) години. 

Картата, интерфейсите и данните се инсталират, обработват и съхраняват във 

виртуалната облачна среда на Възложителя. Инсталацията и поддръжката на картата и 

интерфейсите в облачната среда на Възложителя се извършва от „Теоремус“ ЕООД. 

Начинът на реализация, заедно със съответните ресурси – софтуерни и хардуерни, 

които се използват за осигуряване на работата на картата и интерфейсите е описан тук. 

a. Среда за тестове/интеграция 

1. Бази данни – PostgreSQL в клъстер за отказоустойчивост и 

асинхронна репликация между сървърите. 4 процесорни 

ядра, 16GB RAM, 50GB сторидж 

2. Месидж бъс –  

a. Apache Kafka клъстер, всеки виртуален сървър е с 6 

процесорни ядра 

b. 3 бр. Kafka brokers с 3 бр. ZooKeepers и общо 32GB 

RAM, 60GB сторидж 

3. Контейнери с 8 процесорни ядра, 32GB RAM, 60GB 

Persistent storage 

4. Картов сървър (OpenStreetMap Tile Server) – сървър с 2 

процесорни ядра, 4GB RAM, 10GB SSD 
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b. Продукционна среда 

1. Бази данни – PostgreSQL в клъстер за отказоустойчивост и 

асинхронна репликация между сървърите. 8 процесорни 

ядра, 32GB RAM, 200GB сторидж 

2. Message bus,  

a. Използва се Apache Kafka клъстер. Всеки виртуален 

сървър е с 20 процесорни ядра 

b. 5 Kafka brokers с 5 ZooKeepers и общо 64GB RAM, 

60GB сторидж 

3. Контейнери с 16 процесорни ядра, 64GB RAM, 60GB 

Persistent storage 

4. Картов сървър (OpenStreetMap Tile Server) – сървър с 4 

процесорни ядра, 8GB RAM, 50GB  SSD 

c. Мониторинг 

• Prometheus exporters за бази данни, Message bus, контейнери; 

• Експорт на логове към лог сървър. 

 

4. Методика за оценка на ефекта от предлаганите два пилотни „Зелени 

коридори“ в София 

Описаната тук методика се базира на данните, налични като резултат от 

изпълнението на тази поръчка – а именно – на база на данни за придвижването на 

превозните средства от обществения транспорт. В рамките на проекта Иноеър, така както 

е заложен, следва да може в допълнение да се оцени и ефектът върху качеството на 

въздуха, ако се ползват данни от други части на проекта. Предлагаме ефекта от „зелени 

коридори“ да се извърши въз основа на оценка на промяната в количеството на 

пътуванията и броя на пътуващи с превозни средства с нулеви емисии на базата на 

сравнение на данните в два избрани периода, за които има налични данни – период 1 и 

период 2. На базата на изпълнението на текущият проект, може да се приеме, че са 



  
  

Този документ е създаден по проект ИНДЕКС: UIA05-202, АКРОНИМ: INNOAIR, ИМЕ: „Иновативен обществен 
транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда 
(Innovativedemandresponsivegreenpublictransportationforcleanerairinurbanenvironment), по Покана 5 с приоритет 
подобряване качеството на въздуха по програма „Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от 
проектите на „Иновативни градски действия“ - UIA (Urbaninnovativeaction) на Европейската комисия, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

данните ще са налични от началото на 2022 година (интеграциите са завършени, но 

например, все още не са налични данни за „Метрополитен“ ЕАД).  

Методиката ще се изпълни като в рамките на периода на поддръжка на настоящият 

проект Възложителят ще определи два периода – начален период (период 1) и краен 

период (период 2). Екипът по поддържка на „Теоремус“ ЕООД следва да е информиран 

за двата периода предварително, преди започването им. 

За всеки период екипът на ”Теоремус“ ЕООД ще проследи и оцени: 

- валидациите в превозните средства, преминаващи през всеки един зелен коридор 

(валидациите в „Метрополитен“ ЕАД -н в спирките на „Метрополитен“ ЕАД, в 

територията на всеки един от зелените коридори) - 𝑽𝒊𝒋, 𝒊 − период	(𝟏	или	𝟐), 𝒋 −

зелен	коридор	(𝟏	или	𝟐) 

- натоварването с пътници на преминаващите през всеки зелен коридор наземни 

превозни средства 𝑶𝒊𝒋, 𝒊 − период	(𝟏	или	𝟐), 𝒋 − зелен	коридор	(𝟏	или	𝟐) 

- броят налични превозни средства на Hobo и Spark на територията на всеки един от 

зелените коридори 𝒁𝒊𝒋, 𝒊 − период	(𝟏	или	𝟐), 𝒋 − зелен	коридор	(𝟏	или	𝟐) 

- делът на превозни средства с нулеви емисии, преминаващи през всеки един от зелените 

коридори 𝑹𝒊𝒋, 𝒊 − период	(𝟏	или	𝟐), 𝒋 − зелен	коридор	(𝟏	или	𝟐) 

След изтичане на период 2, екипът на „Теоремус“ ЕООД ще предостави оценките по 

горните показатели на Възложителя. 

Възложителят ще направи самостоятелно оценката на ефективността, чрез сравняване на 

получените от Теоремус данни и генериране на индекс на ефективността на зеления 

коридор в момент 2 спрямо момент 1 по следния начин: 

Ефективност	на	зеления	коридор	𝑬(𝟐, 𝟏)𝒋, 𝒋 − зелен	коридор	(𝟏	или	𝟐): 

 

𝑬(𝟐, 𝟏)𝒋 =
𝑽𝟐𝒋
𝑽𝟏𝒋

+
𝑶𝟐𝒋
𝑶𝟏𝒋

+ 𝟎. 𝟏 ∗
𝒁𝟐𝒋
𝒁𝟏𝒋

+ 𝟎. 𝟓 ∗
𝑹𝟐𝒋
𝑹𝟏𝒋
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5. Пътеводител (дигитално ръководство) за реализиране на зелени коридори в 

София 

Посредством „Пътеводителя“, съгласно заданието, се дефинират, обосновават и 

описват следните основни елементи: 

Ø принципите за регулярно намаляване на трафика и подобряване на еко 

мобилността в зоните на зелените коридори; 

Ø начините, по които ще се намали концентрацията на замърсяванията на 

въздуха, свързани с автомобилния трафик; 

Ø възможностите и насоки за развитие на зелените коридори в София; 

Ø намаляването и ограничаването на вредните емисии в града в съответствие 

с „ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ“; 

Ø осигуряването на допълнителен инструмент за изпълнение на 

изискванията на ЕК по отношение на качеството на въздуха; 

Ø информиране и иницииране на промени в поведението на гражданите; 

Ø стимулиране на развитието на екологично-щадящите форми на транспорт 

– електрически, велосипеден и пешеходен; 

Ø развитие на политиките за насочване на гражданите и администрацията 

към използване на екологично по-ефективни форми на транспорт; 

Ø използване в реализацията на зелени коридори и на другите градове. 

5.1.Принципи за регулярно намаляване на трафика и подобряване на еко 

мобилността 

За да се гарантира устойчивото намаляване на трафика и подобряване на еко-

мобилността в София се предвижда да се: 

• увеличи пропускателната способност и намалят транспортните задръжки и 

задръствания; 

• стимулира придвижването с по-екологосъобразни форми на транспорт; 

• изпълнят проекти и планове за въвеждане на „ниско-емисионна зона“ в центъра на 

София; 

• направят препоръки за оценка на въздействието и контрола. 
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В съответствие с изискванията в настоящия доклад се дават препоръки (П) за: 

5.1.1.  П1: Намаляване на транспортните задръжки и задръствания 

Намаляването на транспортните задръжки, респективно задръствания и 

увеличаване на пропускателната способност се свързва преди всичко с намеси в 

организацията на движение при уличните кръстовища и то предимно светлинно 

регулираните. 

Във всички случаи трябва да се търси баланс, защото от една страна намаляването или 

ограничаването на трафика води до по-ниски скорости на движение и често 

задръствания, а от друга увеличаването на пропускателната способност респективно 

повишава скоростта на движение, което най-общо е съпроводено и с отделянето на 

повече вредни емисии. 

Най-общо би трябвало да се търси ползата от ефекта от центъра на града към 

периферията или обратно (в зависимост от вида на влиянието – негативно или 

позитивно), както в посока на емисиите, така и на трафика – интензивността на 

движението. 

Европейския подход е ориентиран към създаване на стратегии, политики, правила и 

инфраструктура, които ограничават все повече трафика, когато се насочва към центъра 

на градовете (донякъде и обусловено от старите тесни улици които вече са наследени) и 

се опитват да пренасят по-голяма част от негативните ефекти извън града – т.е по 

околовръстните пътища. В този аспект, заедно с принудителните мерки като заплащане 

за влизане, движение или спиране и паркиране в централните зони в западните страни 

естествено се ограничава и широчината, и броя на лентите за движение в посока към 

центъра, за сметка на увеличаването им в периферията на града. София има наследени 

(проектирани и изградени) артерии (напр. бул. „Цариградско шосе“) които водят трафика 

директно към центъра на града, без особена възможност за обхождането му. Следвайки 

този аспект е необходимо да се направи преглед и предложение за: 

• изпълнение на вътрешен и външен „ринг“ в София за извеждане на трафика извън

нейния център – това ще увеличи пропускателната способност на транспортната

система и ще намали натоварването на центъра на града;
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• ограничение на движението на автомобили в централната градска част (ЦГЧ) и 

преоформянето на улиците там в пешеходна зона – ще доведе до намаляване на 

вредните емисии в ЦГЧ; 

• създаване на времеви зони за движение на автомобили обслужващи ЦГЧ 

(търговия, администрация, здравни и учебни заведения и т.н.) – ще намали 

потенциално транспортните задръжки и проблеми при паркиране и спиране; 

• намаляване на широчината и броя на лентите за движение по улиците в ЦГЧ за 

сметка на увеличаване на възможностите за улично паркиране и/или пешеходно 

или вело-придвижване – ще доведе до ограничаване на навлизането на 

автомобилен трафик към центъра на града и респективно по-малко вредни емисии; 

• актуализиране на светлинното регулиране на кръстовищата с оглед оптималното 

провеждане на трафика предвид на неговата дневна и седмична неравномерност – 

ще повиши пропускателната способност и намали задръжките; 

• осигуряване на приоритет на масовия градски транспорт при кръстовищата със 

светлинно регулиране – ще го направи по атрактивен и допринесе, за 

прехвърлянето на потребители към него за сметка на личния автомобилен превоз; 

• извършване на проучвания и предложения за мерки за намаляване на 

въздействието на застрояване с РЗП над 20 000 м2 върху транспортното 

обслужване в прилежащия им район – ще допринесе за устойчивото подобряване 

на еко-мобилността. 

5.1.2. П2: Стимулиране на придвижването с екологосъобразни форми на транспорт 

Покритието с велосипедни алеи в София е по-ниско спрямо граничната стойност 

15 км на 100 000 души (индикатор на ЕБВР) - само 4 км велосипедни алеи на 100 000 

жители. Съществуващата мрежа от велосипедни маршрути е недостатъчно интегрирана, 

комфортна и безопасна, което възпрепятства ръста на колоезденето - понастоящем с дял 

едва 2%.  

Според проведено от „Визия за София“ пилотно проучване има и райони на града, които 

изискват по-голяма пешеходна свързаност. 
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Ясно е, че е необходимо значително увеличаване на велоалейната мрежа и това може да 

се приложи относително лесно, като се съчетае с намаляване на широчината на лентите 

за движение по уличната мрежа, което от своя страна ще доведе и до по-ниски скорости 

на движение на автомобилите, съответно намаляване на емисиите и повишаване на 

безопасността.  

Друга подходяща мярка е въвеждане на „ниско-емисионна зона“ в която влизането с 

автомобил се заплаща в съответствие с замърсяването, което той прави.  

5.1.3. П3: Въвеждане на „ниско-емисионна зона“ в центъра на София 

Вече има концепция и работа по въвеждането на „ниско-емисионна зона“ в 

София, която се основава на видеонаблюдение и въвеждане на еко стикери от 12.07.22 г. 

за моторните превозни средства, които да определят екологичната им категория, в 

зависимост от реалните емисии, които отделят. Европейската практика показва, че 

например забраната на навлизане на дизелови автомобили с по-нисък клас от ЕВРО 4 в 

ниско-емисионните зони намалява трафика с 30%. 

5.1.4. П4: Препоръки за оценка на въздействието и контрола 

В редица градове на ЕС отдавна се използват еко-стикери, които най-често се 

поставят на предното стъкло на автомобила. Тази практика е ефективна, но и в същото 

време доста остаряла. Много по-ефективно се оказва използването на националната база 

данни за регистрацията на автомобилите, в които е указан и техния еко-стандарт, както 

е например в Нидерландия, Белгия и Великобритания. По този начин отпада 

необходимостта да се издават и поставят стикери, а съответствието се проверява 

посредством регистрационния номер на автомобила, което е доста по-лесно и изисква 

по-малко ресурси. В съответствие с това нашата препоръка е да се извършат такива 

законови и нормативни промени, които да дадат възможност: 

- на София и другите общини в страната да осъществяват връзка с националната 

регистрационна база в страната (МВР), от която да се извличат по регистрационния 

номер съответния екологичен стандарт на превозното средство; 
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- при извършване на техническите прегледи да не се издава стикер, а данните да се 

прехвърлят и записват в националната регистрационна база данни и с оглед бъдещото 

им използване. 

По този начин ще се избегнат и рискове от съдебни спорове, поради несъответствие 

например с еко-нормата, заложена в документите на автомобила – всичко ще е легално 

записано в националната база за регистрация. 

Допълнителна регистрация на автомобили би трябвало да се прави само на тези с чужда 

регистрация, която предвид значително по-малкия им брой може да е само по документи, 

каквато е и практиката в повечето държави на ЕС. 

Оценката на въздействието от въвеждането на някоя мярка или мероприятие е 

изключително важна, но в нашата страна ние често я пропускаме. За да се оцени реално 

ефектът от въвеждането на „ниско-емисионна зона“ е необходимо: 

- измерването на замърсяването на въздуха да става регулярно, надеждно и точно; 

- да се отчита приноса на всички съпътстващи фактори – климатични, околно 

застрояване, интензивност на движението и др. 

С оглед на това, ние препоръчваме да се инсталират повече сензори за измерване на 

качеството на въздуха по кръстовищата на София (към настоящия момент има само 7 

бр.), например поне при всички светлинно регулирани кръстовища, където е осигурено 

електрическо захранване и в допълнение има възможност за регистриране на 

преминаващите превозни средства едновременно със степента на замърсяване. Този 

подход, комбиниран и с останалите модели за замърсяването (климатични, ФПЧ от 

застрояването и т.н.) ще даде възможност за по-реална преценка на действителния 

принос на различните видове и количество автомобили в общото замърсяване. 
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5.2. Подходи за намаляване на концентрацията на замърсяванията на въздуха 

В съответствие с изискванията в настоящия доклад се дават насоки (Н) за: 

• предпазване на пешеходците от вредно замърсяване по открити пътища, 

посредством стратегически засаждения; 

• увеличаване на положителните нива на взаимодействие с природата 

• намаляване на замърсяването на въздуха, както и на ефекта на градския топлинен 

остров посредством засаждането на дървета; 

• увеличаване на биоразнообразието, чрез осигуряване на естествена мрежа за 

придвижване през градските зони и обединяване на зелени площи. 

 

5.2.1. Н1: Стратегически засаждения и засаждане на дървета 

Зелената система е съвкупност от всички вегетативни площи в града. В това число 

освен парковете, градините и градинките влизат и уличното озеленяване, буферните 

зелени площи по периферията и вътрешността на кварталите, междублоковите зелени 

площи и др. Наличието на всички тези елементи гарантира функционирането на зелената 

система като единно цяло, обезпечава влиянието ѝ както на макро-, така и на микрониво. 

Предвид влошените условия в градска среда (обгазяване, запрашаване, по-висока средна 

температура на въздуха и др.) продължителността на живот на дървесните видове е силно 

редуцирана в градовете. Понякога тя е с 50% по-ниска, отколкото в естествена среда. 

Това е особено валидно за уличната дървесна растителност, изложена на най-голям 

антропогенен стрес. Уличната растителност в София е застаряваща и следва спешно да 

започне поетапната ѝ подмяна. За целта е особено важно да се използват видове, 

доказали се през годините като устойчиви на екстремните условия. Други видове 

дървета, които следва да бъдат избягвани при улично озеленяване (те имат своето място 

сред други елементи на зелената система), са овощните. Това е така заради повишената 

нужда от поддръжка както на дърветата, така и на заобикалящата ги среда. 
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Следва да се направи проучване и анализ, които да резултират в наръчник за 

устойчива поддръжка, планиране и изграждане на улично озеленяване. Следва да се 

вземат предвид климатични, инженерни и други фактори, ограничения и конкретните 

нужди и функциите, които уличното озеленяване следва да изпълни, като поглъщане на 

прахови частици, шумопоглъщане, да не са с алергизиращ ефект и да са устойчиви 

видове. В случаите на обективни ограничения за поставяне на подходяща дървесна 

растителност за улично озеленяване, които да са ясно дефинирани и установени, да се 

разработят алтернативни и адекватни препоръки за ползване на увивни или други 

растения с изпълняващи същите функции за прахоулавяне, шумоизолация и със 

значителен вегетативен обем, без алергизиращ ефект и др. 

 

5.2.2. Н2: Увеличаване на положителните нива на взаимодействие с природата 

В съответствие с „Визия за София“ реките в естествения им вид осигуряват 

редица екосистеми услуги - поддържане на въздуха чист, подобряване пропускливостта 

на почвата, по-добро оттичане на водата, намаляване ефекта на топлинния остров и др. 

Поддържането на зелените и сините площи би осигурило на града по-привлекателен 

облик и би спомогнало за запазване на богатото биологично разнообразие на територията 

на Столична община. Коритата на реките, минаващи през територията на общината, са 

трансформирани в канали, които не водят до изпълнение на естествените им функции 

освен осигуряване на сигурност при обилни валежи и снеговалежи. Неусвояването на 

тези ценни зелени ресурси води до намаляване на рекреационната ефективност на 

зелената система и понижено качество на живот. Възстановяването на естествения вид 

на речните корита би могло да доведе до възстановяването на изпълнение на функции на 

коридори, осигуряващи непрекъснатостта на зелената и синята системи и свързаността с 

природата извън градската среда, като отвеждат чист въздух от планините към центъра 

на града, осигуряват прохлада през горещите периоди и, от друга страна, имат 

възможност да поемат големи количества валежи. Също така представляват хабитати и 

убежища за различни видове животни. 
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5.2.3. Н3: Увеличаване на биоразнообразието 

Горещите зони за биоразнообразието в общината са няколко типа – влажни зони, 

гори и паркове. Те играят роля на екологични коридори за биоразнообразието, свързващи 

защитените територии и зони една с друга, което е жизненоважно за дългосрочното 

опазване на природата в общината. Тъй като често попадат извън защитените територии 

и зони, тези места не са обект на мониторинг, проучвания и опазване. Подобни влажни 

зони могат да бъдат създадени като част от рекреация на речните корита и да бъдат 

едновременно полезни както за жителите на общината, така и за ценното 

биоразнообразие. Препоръчително е да се проучи възможността за подобно 

възстановяване или изграждане на влажни зони, които биха могли да се съчетаят със 

спортна, образователна, културна и научна инфраструктура, което би повлияло 

благоприятно както на биоразнообразието, така и на благосъстоянието на населението и 

качеството на живот в града. Необходимо е да се създаде публично достъпна, 

интерактивна дежурна карта на зоните, която да се използва за мониторинг на тяхното 

функциониране и състояние. 

Значимостта на биологичното разнообразие се изразява в редица аспекти – от запазване 

на природата в общината и зеления облик, до поддържане на чистотата на въздуха, 

подобряване на микроклимата, намаляване шума, подобряване на почвената 

пропускливост и като цяло – поддържане на редица екосистемни услуги. Законовата 

защита на биологичното разнообразие в общината е осигурена посредством 

националното законодателство. Отчита се обаче липсата на общински план за действие 

за биологичното разнообразие, в разрез с добрите практики в Европейския съюз и 

примера на други европейски столици и градове. Такъв един план би поставил акцент на 

дългосрочното устойчиво опазване на биологичното разнообразие като важен ресурс на 

Столична община. Изготвянето на план за действие за опазване на биологичното 

разнообразие би поставило началото на системно изследване на биоразнообразието, 

създаване и поддържане на подходяща база данни, което от своя страна ще позволи 

определяне на правилните усилия по опазване и управление на биологичното 

разнообразие на територията на общината. Подобен план следва да интегрира в себе си 

мерки по мониторинг на райони и видове, приоритетни за опазване. 
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5.3. Насоки за развитие на зелените коридори в София 

Има потенциал за увеличение на площите на защитените територии и зони в 

София, особено в местата от значение за биоразнообразието, където е установена висока 

концентрация на видове. Установяването на този потенциал и анализ на ползите и 

ефектите е важна задача за Столична община в дългосрочен план, предвид ползите от 

екосистемните услуги за качеството на живот и предстоящото им включване в 

счетоводните отчети на национално ниво. 

Целта на рекултивация на нарушени терени е възстановяване или подобряване 

функциите на почвата с цел избягване на по-големи неблагоприятни действия от 

запечатването и замърсяването ѝ, което води до проблеми и замърсяване на други 

компоненти на околната среда. На рекултивация подлежат различни типове земи с 

нарушен почвен профил, промишлени зони, сметища и други депа за отпадъци, стари 

корита на реки, изоставени пътища и ЖП линии, строителни площадки и др. 

Изграждането на нови паркове би довело до развитие на естетична градска среда, 

трансформирането на столицата като по-привлекателна туристическа дестинация и 

създаване на по-добри условия за гражданите за рекреационни и спортни дейности. 

Столична община се характеризира със сравнително богата безгръбначна фауна, 

съсредоточена в зелените площи. За нейното опазване и стабилност е необходимо 

запазване и създаване на нови зелени терени, които служат за местообитание на редица 

видове. Освен това дърветата имат ключова роля за предотвратяване на почвената ерозия 

и подобряват способностите за инфилтрация на водата, смекчават и регулират 

въздействията от промените на климата (запас на въглерод в подземната и надземната 

дървесна биомаса и поглъщане на въглероден диоксид). 

София притежава всички необходими дадености, за да бъде богато озеленен и поддържан 

град, осигуряващ комфорт на своите обитатели. Парковете се превръщат в значими 

обществени пространства с развлекателен, социален и културен характер, особено през 

почивните дни, в които динамиката на пешеходния поток се променя. Преосмислянето 

на териториите и изграждането на нови градски паркове ще създаде предпоставки за 

ефективна мобилност, просперираща комерсиална дейност, повече социокултурни 
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прояви, обогатени възможности за отдих, по-здравословен и по-безопасен начин на 

живот. 

Като продължение на мерките за ревитализация на реките и поддръжката им в естествен 

вид, за да се подобри предоставянето на екосистемните услуги от тях, заедно с 

намаляване на натиска от замърсяване от нерегламентирани зауствания, следва да се 

предприемат мерки за реинтродукция на видове във реките. Следва да се направи анализ 

за подходящи видове, в зависимост от историческите данни за наличие на такива видове, 

и да се разработи план за конкретни видове за конкретни реки, в зависимост от 

постигнатото състояние на качество на водата и средата на съответната река. 

5.4. Визия на София за бъдещо намаляване и ограничаване на вредните емисии 

в града 

Инициативата на Столична община за създаването на споделена и дългосрочна 

стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. е наречена 

„ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ“, съгласно която София е КОМПАКТЕН, МНОГООБРАЗЕН И 

АДАПТИВЕН ГРАД, УПРАВЛЯВАЩ УМЕЛО РЕСУРСИТЕ СИ И ВКЛЮЧВАЩ 

ГРАЖДАНИТЕ В РЕШЕНИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО, ЗА ДА СЪЗДАВА И ПОДДЪРЖА 

РАЗНООБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ВИСОКО КАЧЕСТВО НА 

ЖИВОТ. В нея са заложени значителен брой мерки за намаляване и ограничаване на 

вредните емисии в града, но тези които са най-относими към зелените коридори са 

следните: 

• увеличение на таксите за отпадъци едновременно с брутното им намаляване в

бюджета, след анализ и обвързване с конкретни мерки и политики, които обезпечават

управлението на отпадъците, опазването на околната среда и стимулирането на кръгова

икономика;

• интегриране на екосистемния подход и екосистемни услуги в политиките и

инструментите за пространствено планиране, посредством което се предоставя

платформа за включване на екологичните съображения при формулирането и вземането

на стратегически решения за градско планиране и развитие, както и за разработването на

планове и програми, отчитайки благосъстоянието на хората и съвместявайки

европейските правила;
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• изграждане на мрежа за мониторинг на въздуха и предоставяне на отворени данни

в машинно четим формат, за да могат и други организации да ползват и анализират

данните за въздуха за техни нужни през онлайн платформа, разработена от Столична

община;

• предоставяне на механизми за замяната на некачествени горива за отопление с

алтернативни – битовото отопление на твърди и течни горива ясно се откроява като един

от основните източници на замърсяване и тяхната замяна би помогнала значително за

решаване на проблема с качеството на атмосферния въздух;

• регулярно миене на улици и публични пространства – необходимо е да се увеличи

както честотата, така и обхватът на улиците, които се мият, с което да се допринесе за

намаляване на запрашаването на въздуха;

• повишаване на институционалния капацитет за ефективно справяне с

климатичните промени за да може планирането и изпълнението на мерки за адаптация

към климатичните промени да се случва синхронизирано, консистентно и 

последователно във всички сектори; 

• създаване на стимули за използване на въглеродно неутрални, слабо замърсяващи

и ефикасни превозни средства с оглед намаляване замърсяванията на въздуха с фини

прахови частици, азотни оксиди и други;

• създаване и изпълнение на план за действие за осъществяване на зелени клинове

посредством който се създават комплексни възможности както за развитие на тематични

дейности, подкрепящи отдиха в градската територия, така и за подобряване на

микроклимата и хигиенните условия в населеното място;

• изготвяне на план за действие за опазване на биологичното разнообразие,

посредством който системно ще се изследва и следи биоразнообразието, създава и

поддържа подходяща база данни, което от своя страна ще позволи определяне на

правилните усилия по опазване и управление на биологичното разнообразие на

територията на общината;

• инвентаризация и актуализация на зелената система - информационна система за

картотекиране на дълготрайната растителност, събираща информация за всяко дърво на
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територията на СО, вкл. удобно и надеждно мобилно приложение за събиране на теренна 

информация и обвързването и с информационни системи, обслужващи други 

направления в градска среда, касаещи пряко или косвено обектите на зелената система 

(подземна инфраструктура, транспорт и др.); 

• създаване на план за устойчиво поддържане на зелените площи, с което се цели

да не се компрометират и влошават екосистемните услуги, предоставяни от тези площи,

и едновременно с това дейностите да бъдат възможно най-ресурсоефективни.

5.5. Изпълнение на изискванията на ЕК по отношение на качеството на въздуха 

Основните документи на ЕК, в които са посочени изисквания по отношение на 

създаването и поддържането на зелени коридори и системи градска среда, с които трябва 

да се съобразяваме при разработването нашите местни такива са: 

• EU Biodiversity Strategy to 2030, Brussels, 20.5.2020, COM(2020) 380 final;

• Green City Action Plan methodology, EBRD, Jan 2022

• IUCN Guidelines for conserving connectivity through ecological networks and

corridors, IUCN, Gland, Switzerland, 2020;

• Guidance on a strategic framework for further supporting the deployment of EU-level

green and blue infrastructure, Brussels, 24.5.2019р SWD(2019) 193 final;

5.6. Информиране и иницииране на промени в поведението на гражданите 

Зелените коридори в градовете предоставят екологични услуги (местообитания и 

ресурси), услуги за населението (мобилност и достъп до зелени площи) и транспортни 

връзки към територии със смесено ползване (жилищни, търговски, образователни, 

развлекателни и т.н.) и открити пространства. 

Мерките по отношение на информирането и инициирането на промените в поведението 

на гражданите трябва да се насочват към: 

• насърчаване на физическата активност - ходене и колоездене;

• увеличаване и провокиране на използването на електрически и обществен

транспорт;
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• засилване на социалното взаимодействие в градското население, което се свързва

посредством зелените пространства;

• увеличаване на положителните нива на взаимодействие за гражданите с

природата.

Във ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ са заложени следните мерки: 

• провеждане на информационни кампании в районите със замърсени почви -

Информираността на населението от рисковете за натрупване на токсични химични

елементи в почвите е от основна важност за осъзнаването на проблема и пълното

разбиране за нуждата от правилно изхвърляне и третиране на отпадъците, както и

правилното управление на производствени процеси. Информационната кампания се

визира като мащабно събитие, организирано в рамките на една година в различни части

от територията на общината, обхващащо всички граждани, с приоритетно внимание,

насочено към живущите в засегнатите територии (Кремиковци, землищата на Бухово и

Сеславци, с. Яна, Долни Богров, Ботунец, териториите около Летище София,

териториите около Цариградско шосе, Горубляне, Чепинци, Суходол и Славовци);

• провеждане на редовни образователно-информационни кампании за минералните

води - задължителен компонент за устойчиво развитие на минералния ресурс и неговото

пълно оползотворяване. Целта на въвеждане на мярката е над 20% от жителите да

използват минералните води за свободно водоналиване и задоволяване на нарастващите

потребности от отдих, профилактика и природно лечение на граждани (снижаване на

разходите за лечение и рехабилитация на редица заболявания) и туристи от разнородни

възрасти и социални групи;

• иницииране на активна комуникация с гражданите с цел разясняване на ползите

и услугите, които предоставят екосистемите, което цели подобряване на качеството на

живот чрез запазването на екосистемите;

• провеждане на представителни, териториално обвързани социологически

проучвания за отчитане на нагласите на гражданите към климатичните промени с цел

ефективно планиране и въвеждане на мерки за адаптация и смекчаване към

климатичните промени е добре да се установи основата, на която тези мерки ще се

въвеждат, и как ще бъдат възприети и припознати от гражданите и бизнеса.
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проектите на „Иновативни градски действия“ - UIA (Urbaninnovativeaction) на Европейската комисия, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

5.7. Пътеводител в реализацията на зелени коридори на другите градове в 

страната 

При създаването на локалните документи (планове и стратегии) за реализиране на 

„зелени коридори“ в градовете е необходимо да се отчитат 

1. Европейските изисквания посочени по-горе

2. Опита на София като най-голям град в страната

3. Конкретните и местни въздействия на:

• урбанизацията;

• екстензивното селско стопанство;

• обезлесяването;

• фрагментирането на природните екосистеми;

• загубите на биологично разнообразие.




