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1. Въведение  
Градоустройствените проблемите на софийския център са свързани основно с 

успокояването и намаляването на автомобилното движение и с опазването на 
уникалната градска памет и неповторимия исторически образ. София все още не 
притежава добре оформени обществени пространства на своите главни архитектурни 
оси и на централните си площади. 

Историческото градоустройствено развитие на София е характерно с 
особеностите на градския център. Местоположението на центъра на София е 
исторически неизменно и уникално, независимо от превратностите в различните 
епохи. То е предопределено преди осем хилядолетия като пресечна точка на 
основните пътища през софийското поле непосредствено до минералния извор. 
Общоградския автомобилен транзит разкъсва и обременява историческата градска 
тъкан в центъра. Това ни задължава да преосмислим организацията на движението и 
да освободим центъра от излишния транзит.   

 

 
 

Фиг. 1. Схематично изображение на транзита през центъра. 
 

Транзитната артерия „ИЗТОК-ЗАПАД“ води до сериозни проблеми на 
обществената активност и достъпността от двете страни на автомобилната артерия и 
значително намалява атрактивността и качествата на центъра като цяло. 

Схематичните изображения на фиг.2 поясняват историческата обусловеност на 
източната ос от плана на древна Сердика и запазване на същата ос с плана от 1881г. 
върху средновековната градска структура при учредяване на третата Българска 
държава. Те илюстрират устойчивата градоустройствена традиция на София. 
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а) Ситуация спрямо римския град б) Ситуация спрямо средновековния град 

Фиг. 2. Историческа приемственост в развитието на Източната ос 
 

Централният софийски площад „Независимост“, наричан неофициално 
"Ларгото" е с издължена правоъгълна форма с ширина около 70 м, но без да може да 
се определи с каква дължина, защото липсва рамкирането му от запад. Разработвани 
са многократно проекти за архитектурно-градоустройствено оформяне на западната 
рамка на площада, но тази рамка все още липсва. Около площада ансамблово са 
ситуирани още пет важни градски площада. От изток - пл. "Буров" и пл. 
"Александър Първи", от юг - пл. "Св. Неделя", от запад - площадното пространство 
около католическата катедрала "Св Стефан" и от север - пл. "Бански".  

 
 

Фиг. 3. Разположение на ансамбъла от градски площади в центъра на София. 
 
София все още няма устойчива градоустройствена концепция за развитие на 

източната и на западната ос /направлението "изток-запад"/ на своя главен градски 
център. Вместо  автомобилното движение и паркингите, София може и трябва да 
има нова пешеходна зона. Това трябва да бъде бул. „Цар Освободител“ и околните 
пространствата от площад „Независимост“ до Софийския университет и площад 
"Орлов мост" на изток и бул. "Тодор Александров до бул. "К. Величков" на запад. По 
своя градоустройствен потенциал тази част от главния градски център на София 
няма аналог в страната ни. Днес обаче бул. "Тодор Александров" и бул. „Цар 
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Освободител“ представляват по-скоро транзитни улични артерии, които разделят, а 
не обединяват пространствата от двете страни на автомобилното движение, а вместо 
площади има кръстовища и обикновени паркинги. Оживяването, социализирането и 
интегрирането на архитектурно-градоустройствената памет от наследството на 
всички исторически епохи, включително от античността и от периода на третата 
Българска държава чрез създаване на съвременна транспортно успокоена зона е 
професионално предизвикателство за тази част от главния градски център. 

 

 
 

Фиг. 4. Транспортно успокоена зона в главния градски център на София илюстрира 
съвременната концепция за изнасяне на транзита от центъра на градското ядро в 

периферията на градската територия чрез много на брой тангенциални или секторни 
комуникационни връзки в контекста на радиално-кръгова или друг вид 

градоустройствена структура. 
 

 
 

Фиг. 5. Тангенциално решение без пресичане на главния градски център. 
 

2. Относно източната ос. 
Обновяването на източната ос като най-представителната и най-

емблематичната за софийския център обществена зона, възраждането на 
съществуващите и  създаването на нови обществени пространства в тази част на 
центъра на град София е актуална професионална задача с първостепенно значение. 
В това отношение от особено значение е градоустройственият потенциал за 
обновяване и реабилитиране на исторически изгубилите се функции, за възраждане 
на автентичното предназначение и за превръщането на обществените пространства в 
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центъра от паркинги,  кръстовища и транзитни автомобилни артерии в най-удобните, 
приятни и красиви места. С графично изображение могат да се илюстрират 
потенциалите за градоустройствена намеса даващи възможност за реабилитация на 
площадната функция в една от най-важните части от главния столичен център. 
Ролята на булеварда е на обединител, а не на делител.  

Необходимо е  композиционно оформяне и преструктуриране на обществените, 
богато озеленени пешеходни пространства в единна система. Площад "Атанас 
Буров" заедно с площад "Александър І" са възлово обществено пространство и 
портална ситуация за източната ос. Преустройството на площад „Александър 
Невски“ изисква  освобождаването от транзитните транспортни функции, както и от 
прекомерното паркиране.  Оформянето му следва да бъде като пешеходна зона 
особено пред катедралния храм от запад и в пространството за церемониали пред 
„Вечния огън”. В участъка на художествената академия е целесъобразно 
изграждането на представителна обществена сграда с публични функции, която да 
рамкира площада от изток и да позволява реализиране на пешеходна връзка в 
дълбочина до паметника „Кирил и Методий” пред Народната библиотека. На юг, 
североизток и запад трябва да се осъществят пешеходни връзки съответно с 
площадите „Народно събрание”, „Васил Левски” и „Николай Гяуров”.  

Площад  „Народно събрание” също трябва да придобие постоянна пешеходна 
функция, без да се премахва изцяло движението по бул. Цар Освободител”. 
Транспортното успокояване чрез обхождане на паметника от юг, освен че ще 
реабилитира площадното значение на пространството пред „Народното събрание”, 
ще даде възможност за по-добро ансамблово обвързване на сградата на Парламента 
и паметника пред нея като неразделно функционално и обемно-пространствено 
единство. 

 

  
Фиг. 6. Схематично изображение за 
обновяване на съществуващи и за 
създаване на нови площади като 
ансамбъл от обществени зони и 

пешеходни пространства в източната 
част на главния градски център. 

Фиг. 7. Схематично изображение на 
потенциална възможност за запазване на 
зоната „жълтите павета“, достъпността на 
контактните пространства от двете страни 

на пешеходната ос и илюстриране ролята на 
булеварда като структурен обединител. 

 
Площад „Васил Левски” от своя страна също може да придобие постоянна 

пешеходна функция чрез извеждане на автомобилния транзит от изток и 
преобразуване на кръстовището от кръгово в триклонно, така че паметника да бъде 
естествен завършек и кулминация на пешеходната ос пред него. Това ще позволи да 
бъде решен проблема с достъпността на паметника от посоката на барелефа с лика 
на Апостола. Не случайно паметникът е проектиран от арх. Антонин Колар в 
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контекста на кръгъл площад с идеята барелефният портрет да бъде обърнат към 
центъра на града и да бъде общодостъпен за всички граждани.  

Площад „Николай Гяуров” (бивш „Червеният площад”) може да стане изцяло 
пешеходен чрез реализиране на транзитното автомобилно движение по ул. 
„Раковска” на подземно ниво, така както е заложено в действащия ОУП на Столична 
община. При такова решение се  постига освен реабилитиране на площадната 
функция на приземно ниво и допълнително подобряване на пропускателната 
способност на ул. „Раковска” в участъка между бул. „Дондуков” и „Цар 
Освободител”. Градоустройствено се осмисля пешеходната връзка между площад 
„Александър Невски” и „Градската градина”, както и достъпността до Руската 
църква "Свети Николай Чудотворец". Подземния урбанизъм и обособяването на 
спирката на обществения транспорт на долно ниво ще даде допълнителни 
възможности за обвързване на археологическите ценности под черквата „Света 
София“ с подходите от запад.  

Софийската опера е единствената голяма обществена сграда с общоградско и 
национално значение, която не притежава площадно пространство. Условията, при 
които тя е била проектирана от арх. Парашкеванов са довели до ситуация, при която 
сградата е от всички страни обрамчена с улици и квартали до такава степен на 
затвореност, че всеки усеща липсата на подходящо открито обществено 
пространство даващо възможност на пешеходеца да възприема фасадите на операта 
по подходящ начин. Tази важна обществена сграда е недопустимо притеснена и 
изисква сама по себе си увеличаване на пешеходната площ пред централната фасади 
и встрани от нея. Схематичното изображение илюстрира потенциалните 
възможности за създаване и на нов площад като част от ансамбъл на обществени 
зони и пешеходни пространства в източната част на главния градски център на 
София. Новата пешеходна зона по ул. „Раковска” осъществява по убедителен начин 
връзка на проектните площадни пространства около централния вход на Операта с 
триъгълния площад на юг и от там към монументалния площад „Ал. Невски” на 
изток. По този начин пешеходната достъпност на Софийската опера става по-добра и 
уникална заради ансамбловото съчетание на повече обществени пространства в 
синтез помежду си в  цялостна пешеходна зона с общоградско  значение.  

Огромни потенциални възможности за развитие на нов и уникален градски 
площад „Римски амфитеатър” са заложени в зоната на архитектурното наследство от 
античния период до кръстовището на бул. Ал. Дондуков” и ул. „Будапеща”. Западно 
това пространство се рамкира от бившия младежки театър, източно от бившата 
сградата на НИПК - сега НИНКН и хотел „Арена ди Сердика”, северно от 
разширението пред Битовия комбинат, което може да се ползва за пешеходен подход 
и подлез към площада на подземно ниво и на юг с новопроектирана в бъдеще рамка, 
даваща възможност за достойно експониране на ценното недвижимо културно 
наследство и градската памет от античния период. Амфитеатърът по големина се 
доближава до Колизеума в Рим с размери на овала - дължина 60.5 м и ширина 43 м. 
Съчетанието на римски театър и късноантичен амфитеатър е уникално в света… 

Архитектурно-градоустройственото преосмисляне на източната ос на 
столичния център с акцентиране на обществените пространства, възраждане на 
съществуващите и оформянето на нови такива  пространства се превръща в 
значително професионално предизвикателство за обновяване на софийския център и 
за повишаване на архитектурно-художествените му качества като Европейска 
столица с достойно минало, настояще и бъдеще. 

 
3. Относно западната ос. 



XIX X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2019 

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU’2019 
 

Възможна и необходима е съществена промяна с включване на повече 
зеленина, повече кръстовища и по-добра пешеходна, велосипедна и автомобилна 
достъпност. След разработване на вариантни проучвания за обновяване на 
разглеждания булеварден участък се стига до извода за ново градоустройствено 
третиране на това публично пространство. 

 

  
а) съществуващо състояние б) проектно предложение 

Фиг.8. Промяна в класификацията на уличната мрежа в софийския център 
Схематично сравнение между извадка от действащия ОУП на Столична община и 
концепция  за част от възможните промени.План-схемата онагледява 
първостепенната улична мрежа на гр. София по класификация: а) съществуващо; б) 
проектно. От схемата е видно, че бул. „Тодор Александров“ разкъсва градската 
тъкан на главния център на гр. София на две части. Той не обединява, а разделя 
северната от южната му прилежаща територия. Неговият клас неаргументирано и с 
негативни последствия за централна градска част е по-висок от класа на булевардите 
„Опълченска“, „Дондуков“, „В. Левски“ и др.  

 

  
а) съществуващо състояние б) проектно предложение–нови кръстовища 

Фиг.9. Ситуиране на нови кръстовища по бул. Т. Александров 
По бул. "Т. Александров" в участъка между бул. "М. Луиза" и бул. "К. 

Величков" има възможности за ситуиране на нови кръстовища. Напречните рингови  
артерии, като "К. Величков" и "Опълченска" са с кръстовища на много по-малки 
отстояния, независимо от своето важно комуникационно-транспортно значение. В 
следствие на това се предлагат нови кръстовища, и широка зелена разделителна 
ивица с пешеходно и велосипедно движение.  
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Фиг.10. Новите кръстовища значително подобряват достъпността и качествата 
на общественото обслужване от двете страни на булеварда. 

Две ленти в посока в основните участъци и три ленти пред всяко кръстовище с 
обособяване на левия завой са напълно достатъчни. Пропусквателна способност ще 
бъде съизмерима с тази при кръстовището с бул. "Мария Луиза", с бул. „К. 
Величков“, както и в зоната на площад "Независимост" и на бул. "Дондуков", където 
вместо разделителна ивица има обособено трасе на трамвай. Примерното 
предложение на кръстовището с ул. "Антим І" и връзката на вливане и отливане с ул. 
"Отец Паисий" доказват запазване на пропусквателната способност при подобряване 
на пешеходната достъпност и озеленяването. 
 

  
Фиг.11. Схема- хипотеза за кръстовище  

с улица "Антим І" 
Фиг.12. Схема-хипотеза за връзка  

с улица "Отец Паисий" 
 

Има четири очаквани ефекта от обновяване на бул. "Т. Александров с повече 
кръстовища и по-широка, добре озеленена разделителна ивица. 

1. Функционално-интеграционен ефект от подобрената достъпност на 
прилежащите територии от двете страни на булеварда. Това стимулира 
общественото обслужване. 
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2. Екологичен ефект от много по-силното озеленяване в разделителната ивица  
с висока дървесна и ниска тревна и цветна растителност.   

3. Естетически ефект от премахването на грозните метални мантинели и 
създаването на красиво озеленено, градско, обществено, булевардно пространство. 

4. Хуманистичен социален ефект от подобряването на пешеходното и 
велосипедното движение, повишената достъпност, привлекателната среда, удобното 
обществено обслужване, ниската скорост на автомобилнотодвижение. 

 

          
Фиг.13. Напречни профили-предложение Фиг.14. Ново кръстовище-

предложение 
Схематичното изображение на напречния профил на булевард "Тодор 

Александров" с промяна на броя на лентите в отделните посоки преди, след и между 
отделните кръстовища в участъка от ул. "Опълченска" до бул. "Христо Ботев" 
показва, че е възможно подобряване на озеленяването и на пешеходното и 
велосипедното движение. Разделителната ивица осигурява обособяване на 
необезпокоявано провеждане на левия завой, без да се получава характерното за 
съществуващото състояние изчакване и задръстване в зоната на кръстовището. Това 
е възможно без да се намалява пропусквателната способност на булеварда. 
Предимствата от обновяване на бул. "Т. Александров" между бул. "К. Величков" и 
"М. Луиза" с увеличаване броя на кръстовищата, обособяване на озеленена 
разделителна ивица, редуциране на автомобилния транзит и подобряване на 
общественото обслужване са неоспорими. 

 
4. Относно площад „Независимост“ между източната и западната ос. 
Три са основните архитектурно-градоустройствени проблеми, стоящи за 

разрешаване пред централния софийски площад „Независимост“. 
- Редуцирането на автомобилният транзит, евентуално премахвате на 

трамвайното трасе и развитие на пешеходна зона. 
- Рамкирането на площада от запад зад статуята на София. 
- Интегрирането на античното архитектурно наследство. 
Редуцирането на автомобилният транзит, задръстванията и паркирането е 

напълно възможно при разглеждане на кръстовището като кръгово с основни три 
направления /триклонно/ - север, изток и запад. Търсенето на осова симетрия е 
желателно поради симетричното решение на основната архитектурна рамка в 
източната част на площада и неговия представителен характер. 
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Рамкирането на площада от запад зад статуята на София и в непосредствена 
близост до западната порта на Сердика може да се постигне с изграждането на второ 
надземно ниво на покрит пешеходен мост с обществено обслужване и 
информационен център. По този начин се получава издължен правоъгълен площад с 
размери 70 на 315 метра или в пропорция 1 към 4.5. За сравнение могат да се посочат 
няколко други известни примери: 

- Площад „Сан Марко“, Венеция е с размери 70/180 м. /т.е.същата ширина/ 
- „Червеният площад“ в Москва е с размери 130/382 м или 1:3 и е почти два 

пъти по-широк от пл. „Независимост“. 
- Площад „Свети Вацлав“ в Прага е с размери 70/682 м. или 1/10 и е със същата 

ширина, но приблизително два пъти по-дълъг от пл. „Независимост“. 
- С подобна пропорция, но с почти два пъти по-малки размери е софийския 

площад „Славейков“ – 32/172 м, или 1:5,5. 
- Центр. площад на Пекин „Тянанмън“ е  500/880 м. и събира 1 млн. души. 
- Площад на конгреса в Буенос Айрес е с размери 140/470 и пропорция 1:3,4. 
 

 
 

Фиг.15. Концептуална схема за промяна на площад Независимост 
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