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Използвани съкращения на кирилица: 
ГИС - Географски информационни системи 
ГП - гробищен парк 
ГПОД - Генерален план за организация на 
движението   
ДВ - Държавен вестник  
ЕК – Европейска комисия 
ЖП - железопътен 
ЖР - жилищен район 
ИТВ - Интермодалните транспортни възли 
МГТ – Масов градски транспорт 
МОТ - Mасов обществен транспорт  
МРРБ – Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството 
МТИТС – Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 
НСИ – Национален статистически институт 
ООН - Организация на обединените нации 
ОУП - Общ устройствен план   
П – парк 
ПЗ - производствена зона 
ПИРО - План за интегрирано управление на 
община 
ПУГМ - План за устойчива градска 
мобилност 
ПУП - Подробен устройствен план  
СО – Столична община 
СУБ – Съюз на урбанистите в България 
ТКС - транспортно-комуникационната 
система 
ТрЦ - Третичен център 
УАСГ – Университет по архитектура, 
строителство и геодезия 
ЦГМ – Център за градска мобилност 
ЦГЧ - Централна градска част 

Използвани съкращения на латиница: 
GIS - Geographic information system  
EC - European Commission 
EU – European Union 
JRC - Joint Research Centre 
QGIS - Quantum GIS 
TOD - Transit Oriented Development 
UN – United Nations 

Използвани съкращения на показателите в 
„Модела на пеперудата“: 
А = градски автобус 
АМ = Изход за магистрала в максимум 1200 м 
БП = Брой пътувания 
БрКв = брой квадранти с размер 100х100 м 
ВД = Велосипедна достъпност 
М = метро 
МА = междуградски автобус 
П = брой посетители 
ПВ = пътнически влак 
ПД = Пешеходна достъпност 
ПлВ = площ на обхвата на възела в хектари 
ПУМ 1/2 = Обслужване от първостепенна 
улична мрежа 1  и/или 2 клас 
ПУМ 3/4 = Обслужване от първостепенна 
улична мрежа 3 и/или 4 клас 
Р = брой работещи 
РП = Републикански път от 1 или 2 клас 1200 
м 
СПМ =свободни паркоместа 
ТБ = тролейбус 
ТМ = трамвай 
УМ =Улична мрежа 
Ч = Честота 
R = Интензивност на пътникопотока с 
автомобили 
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1. Обща характеристика на дисертационния труд 
1.1 Контекст и актуалност на изследването – общи и специфични градски 

проблеми 

Дисертационният труд разглежда интермодалните транспортни възли в градската 

среда като обединение на две водещи актуални теми в съвременната урбанистична 

проблематика – градската мобилност и формирането на жизнено градско пространство.  

Интермодалните транспортни възли са местата, където се осъществява прехвърляне на 

пътниците между различни транспортни средства в обхвата на едно пътуване. 

Насърчаването на балансирано взаимодействие между различните начини на 

придвижване в града изисква организирането на удобни връзки между тях. Възлите са 

пресечна точка не само в буквалния смисъл по отношение на транспортните системи, но 

са и пресечна точка на различни, и често пъти разглеждани поотделно, аспекти на 

градското планиране, пресечна точка на стратегически цели и възможни решения, които 

да осигурят синергия при преодоляването на възникващите предизвикателства. Това 

определя актуалността и важността на темата, разгледана в дисертационния труд. 

Изборът на темата е направен на база установени от автора актуални проблеми в 

съвременния урбанистичен контекст – европейски и български. Тези проблеми са 

класифицирани в две категории: 

Общи градски проблеми: 

    Нарастване на транспортните задръствания и увеличено време за 

придвижване. 

    Намалена ефективност на транспортните системи в градовете. 

    Влошено качество на атмосферния въздух и акустично замърсяване, с 

вредни въздействия върху здравословното състояние на населението.  

    Създаване на социален дисбаланс в достъпа до обществени блага.  

    Загуба на жизнено публично пространство, заето от автомобили. 

    Висок риск от пътни инциденти при движение в уличната мрежа. 

Специфични проблеми (отнасящи се до интермодалните възли в България):  

 Интермодалните транспортни възли (ИТВ) са слабо представени в 

стратегическите документи за градско планиране. 

 Липсва категорично определение и анализ на мрежите им на градско 

равнище, типологизация и обхват (териториален и функционален). 

 Липсва методическа рамка за оценка на ефективността на тяхното 

функциониране. 

1.2. Терминологичен речник 

Изследването идентифицира и ползва понятия, които са ключови в разглежданата 

област. Основните от тях са:  
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Мобилност  - физическото придвижване на хора и стоки в пространството.  

Благодарение на нея се осъществява достъп до ресурси, блага и възможности.  Тя се 

измерва в пътнико-километри, тон-километри и скорост на придвижване (километри в 

час). Мобилността представя по-широка перспектива при разглеждането на 

придвижванията от оптимизацията на трафика на транспортните средства на 

пътническия, товарен и специализиран превоз, но не толкова широка, колкото 

достъпността, която отразява в цялост възможностите за достигане на желаните стоки, 

услуги и дейности (Button et al, 2010).  

Интермодалност – може да бъде описана най-общо като използване на различни 

средства за придвижване в рамките на едно пътуване, които позволяват на ползвателите 

гражданите да достигнат определена дестинация (Benacchio et al, 1998). Това включва 

прехвърляне от едно средство за придвижване на друго. Интермодалността изисква 

създаването на интегрирана транспортна система чрез хармонизиране на отделните 

транспортни услуги. Възможности за подобряване на интермодалността могат да бъдат: 

удобно разположени и добре обвързани гари, станции, спирки, паркинги и пр. с добри 

велосипедни и пешеходни връзки; цялостни и пълни мрежи на обществения и 

велосипедния транспорт, на пешеходното движение; интегрирано таксуване, схеми за 

ценообразуване и управление на търсенето (Eltis, 2020, базирано на: EC, 2013; JRC, 2013; 

NODES, 2014; UN HABITAT, 2013). 

Следва да се има предвид разликата с мултимодалността и двете понятия да бъдат 

ясно разграничени. Понятието „мултимодалност“ обозначава избора на алтернативни 

средства за придвижване в различни пътувания в определен период от време (ден, 

седмица) (Eltis, 2020, базирано на: Oxford Dictionaries).  

Интермодални транспортни възли – пресечните точки на маршрути и 

пътникопотоци в дадена транспортна мрежа (The Geography of Transport Systems, 2019). 

Възелът е място, където се осъществява връзка между различни форми на транспорт, 

като там са обичайно разположени разнообразни градски функции (Province Noord-

Holland & Vereniging Deltametropool, 2013). 

Публично градско пространство - част от градската среда със свободен или 

частично ограничен достъп на жителите и посетителите на града. Използването на 

градското публично пространство дава възможност на града да функционира, като  

приютява мобилността, икономическия обмен, социалните контакти и културните 

практики (базирано на: Jacobs1961; Lynch1960; Gehl1987).  

Място – част от градското пространство с конкретни граници, физически 

характеристики и начин(и) на ползване. Разгледаната в настоящия труд част от градското 

пространство, представлява обхвата на интермодалните транспортни възли, определен 

от конкретен радиус от входа на основния пътнически терминал на възлите (Bertolini, 

1999).  
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Стойност на интермодалните транспортни възли – определя се от 

възможностите за достигане на възела. Те включват интензивността и разнообразието 

на транспортните връзки, както и от условията за безмоторен достъп, в т.ч. и пеша. 

Примерни показатели, които могат да формират стойността, са брой линии и честота на 

движение на масовия обществен транспорт, брой пътници за определено време, 

класове на обслужващите улици, дължина на велосипедните алеи, капацитет на 

съоръженията за паркиране и други (Bertolini, 1999). 

Стойност на мястото – определя се от концентрацията (интензивността) и 

разнообразието на човешки дейности в определен териториален обхват (Bertolini, 1999). 

Стойността на мястото в по-широк план може да обхваща още множество аспекти като 

условия за социализация, комфорт и имидж сред ползвателите, културна идентичност, 

архитектурен дизайн, достъпност, свързаност и др. (Project for Public Space, 2018).  

1.3. Изследователски въпроси 

Изследователски въпрос 1: Съществува ли връзка между интермодалните 

транспортни възли и жизнеността на публичното градско пространство? 

Изследователски въпрос 2: Как интермодалните транспортни възли въздействат 

върху публичното градско пространство?  

Изследователски въпрос 3: Какви са критериите за качество на интермодалните 

транспортни възли? 

Изследователски въпрос 4: Как интермодалните транспортни възли могат да 

бъдат подобрени? 

Изследователски въпрос 5: Какъв е потенциалът на интермодалните транспортни 

възли да допринесат за разрешаването на общи градски проблеми?  

1.4. Хипотеза 

Съществува връзка между интермодалните транспортни възли в градска среда и 

формирането/функционирането на публичното градско пространство.  Степента на 

развитие на интермодалните възли и степента на функционално развитие на околната 

територия са взаимосвързани. Развитието на двата компонента може да бъде измерено 

чрез показатели и оценено чрез индикатори. Така може да се определи доколко е 

постигнат баланс между двете. Активизирането на функциите в териториалния обхват на 

възела и осигуряването на пространствени възможности  за разнообразни човешки 

дейности, социален и културен обмен, би повишило жизнеността на публичните 

пространства в града.  
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1.5. Предмет, обект, цели и задачи на изследването. Времеви интервал 

Предмет на изследването са интермодалните транспортни възли като елементи 

на градското публично пространство. Те са дефинирани като местата в градската среда, 

където се осъществяват трансферите между отделните начини на придвижване в едно 

интермодално пътуване.  

Обект на изследването са много големите български градове, поради техните 

богати и комплексни транспортни системи. Това са градовете, които имат население над 

200 хил. жители, съгласно категоризацията, въведена в Наредба № 7 от 22 декември 

2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. Като конкретен казус е избран град София. Поради широкия набор 

от възможности за комбиниране на различни видове обществен и частен транспорт, 

градът има най-разнообразната мрежа от интермодални транспортни възли в България. 

Голямата концентрация на хора и функции, в комбинация с активен инвестиционен 

процес в града като цяло, наличието на контрасти в развитието и характера на отделните 

градски структурни единици, обуславя сложна проблематика при формирането и 

функционирането на публичното пространство. 

Цел: разработване на методически подход за оценка на интермодални 

транспортни връзки в големите български градове, който да отчита връзките между 

тяхното функциониране и приноса им за формирането на градското публично 

пространство.    

За постигане на целта са формулирани следните задачи: 

1. Идентифициране и преглед на ключови документи на световно, 

европейско и национално ниво, изграждащи рамката на съвременната политика за 

устойчиво градско развитие.   

2. Критичен анализ на теоретични и приложни подходи към интегрираното 

планиране и управление на градската мобилност, интермодалните транспортни възли и 

публичните градски пространства. 

3. Систематизиране на основни видове интермодални възли в съвременните 

български градове. 

4. Избор и адаптиране на концептуален модел за оценка на ефективността 

на функциониране на интермодалните градски възли и влиянието им върху 

прилежащите публични пространства. 

5. Експериментално прилагане на адаптирания модел в избрани 

интермодални транспортни възли и прилежащите им публични пространства.  

6. Формулиране на методически насоки за практическо интегриране на 

модела в стратегическите планови документи за градско развитие  в Р България. 
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7. Формулиране на препоръки към фокуса на следващи теоретични и 

приложни  изследвания върху функционирането и управлението на интермодалните 

транспортни възли в променящи се градски условия.   

Времеви интервал: 

              литературен обзор по темата и неговата актуализация: април 2017 – 

февруари 2020 г.; 

              събиране на документална информация, в т.ч. и статистическа: април 2018 

– декември 2018 г.;  

              провеждане на теренни проучвания:  юли-септември 2018 г.;  

              моделиране и проверка на модела:  януари 2019 г. – февруари 2020 г. 

1.6. Методическа рамка и подход на изследването  

Методическата рамка на изследването определя необходимостта от прилагане на 

подход, който включва поредица от стъпки, които да доведат до изпълнение на 

поставените задачи (фиг.1).  

 

Фиг.1 Изследователски подход (авторска схема) 

На базата на описания контекст на изследването, обосновка за избора на тема, 

проблематика и поставените изследователски въпроси, са направени съответните 

изследователски стъпки. Направеният литературен обзор идентифицира научните 

постижения в полето на дисертационната тема и очертава актуалната  политическа 

рамка. Направен е преглед в по-широк контекст - на устойчивата градска мобилност, 

нейните взаимовръзки с урбанистичната структура и функционалност,  градското 

публично пространство, интермодалните транспортни възли и методите за тяхната 

оценка. 
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1.7. Използвани източници на информация и данни 

Източниците са групирани в три основни категории. Първата е свързана с проучени 

теоретични изследвания и постижения. Ползвани са ресурсите на библиотеките в УАСГ 

София, Техническия университет Виена, Университета в Гент (Белгия), личната 

библиотека на научния ръководител, интернет журналите на Elsevier и Science Direct, 

както и ресурсите, предоставени от COST акция CA 16222 WISE-ACT „Въздействие и 

оценка на сценарии при развитието на автономен и свързан транспорт“.  

Втората категория очертава политическата рамка за развитие на интермодалните 

транспортни възли и свързаните с това специфични подтеми: градска мобилност, 

интермодалност, публично градско пространство. Използваните източници са 

документи на ООН - за устойчиво градско развитие и Нов градски дневен ред, на ЕС -  за 

устойчива градска мобилност, платформата „Елтис - обсерватория за градска 

мобилност“. При разработването на приложната част са използвани и документи, 

определящи устройственото и стратегическото развитие на Столична община.  

Третата категория включва изходна информация, използвана за изследването на 

разгледаните казуси на интермодални възли в София. Използвани са данни от 

Националния статистически институт, транспортна статистическа и градоустройствена 

информация от Столична община, ОП Софияплан (до 2020 г. ОП Софпроект), Центъра за 

градска мобилност, Метрополитен София и др., както и такава от интернет платформи с 

геопространствена информация – OpenStreetMap и Google Maps. За изчисляване на 

показатели, необходими за оценката на възлите, установените информационни 

дефицити са попълнени чрез осъществени от автора наблюдения на място и 

преброявания на пътникопотоците.   

1.8. Обхват и ограничения на изследването  

Дисертационният труд изследва съвременните тенденции в развитието на 

градската мобилност и интермодалността и тяхното взаимодействие с публичното 

градско пространство. Разгледани са взаимовръзките между мобилността на 

населението, формата и размера и функционалния характер на градската структура. 

Направен е анализ на обхвата на интермодалните възли в градска среда и елементите 

им по отношение на физически характер, функционално предназначение, концентрация 

и разпределение на човешка активност, ниво на достъпност от ползвателите. Разгледани 

са основни критерии за типологизиране на възлите в транспортните системи и градска 

структура на много големите градове в България.  

Изследвани са факторите, които имат общо въздействие върху формирането на 

публичното пространство и неговата жизненост. Трудът разглежда интермодалността 

единствено от гледна точка на превоза на пътници, не на товари. Градската логистика не 

е предмет на изследването.  
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Част от необходимите статистически и градоустройствени данни не бяха налични в 

необходимата актуалност към момента на изследването. При изчислението на 

определени показатели са правени допускания. По този начин получената оценка има 

амбицията единствено да демонстрира възприетия методически подход, но не 

претендира, че представя в пълна обективност актуалната ситуация по отношение на 

конкретните казуси.  

Теренните изследвания са завършени преди началото на обявената през март 2020 

г. световна пандемия от COVID-19. Поради това,  въздействието на нововъзникналите и 

динамично променящи се обстоятелства в обществото и личното поведение на 

гражданите в резултат на пандемията не са взети предвид. Направен e кратък обзор 

върху потенциалното въздействие от пандемията върху възприетия модел за оценка на 

интермодалните транспортни възли и мястото, в което те са разположени, но това 

изисква следващи задълбочени изследвания.  

2. Структура и съдържание на дисертацията 

2.1. Първа глава. Въведение 

Първата глава от дисертационния труд представя описаните в I. Обща 

характеристика на дисертационния труд точки. Тя очертава теоретичната и приложната 

рамка, в която се развива изследването.  

2.2. Втора глава. Актуална изследователска и политическа рамка 

Втората глава представя осъщественият литературен обзор по темата, който е 

структуриран в няколко основни подтеми: устойчива градска мобилност, транспортна 

инфраструктура и управление на трафика; взаимовръзка между мобилността и 

характера на градската структура; формиране на градското публично пространство; 

интермодалността и интермодалните транспортни възли в съвременния град. 

Разглеждането на цялостната рамка на градската мобилност с акцент върху 

съвременното състояние, предизвикателства и тенденции в българския и европейски 

контекст, е от съществено значение за анализа на възлите като елемент в градовете с 

богата и разнообразна транспортна система. Разгледана е взаимовръзката между 

мобилност и градска структура. Пространствените характеристики на урбанизираните 

територии, в т.ч. тяхната форма, гъстота на обитаване, концентрация и разпределяне на 

функциите и пр. са основен фактор върху условията за мобилност и поведението на 

гражданите. За да бъде идентифицирана връзката на интермодалните възли с 

формирането и функционирането на публичното градско пространство, са взети 

предвид начините на неговото ползване, значението му като място за обмен и 

взаимодействие между гражданите, съвместяването на дейности и взаимовръзките 

между тях. Разгледани са предпоставките за жизненост на публичното пространство, за 

да бъде предложен модел за оценка на интермодалните транспортни възли, който да 

демонстрира връзката между тяхното функциониране и приноса им за формирането на 
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градското публично пространство.    Проучени са подходи за определяне на обхвата на 

възлите и техните зони на влияние, както и други фактори, определящи 

функционирането им. 

Подтема „Устойчива мобилност, устойчива транспортна система и 

управление на трафика. Международна политическа рамка и споделени проблеми“ 

разглежда парадигмата за устойчивата мобилност и нейната роля в градското планиране 

на европейско равнище. Направена е класификация на категориите начини на 

придвижване: немоторизирани и моторизирани; индивидуални и масови; частни и 

обществени. Разгледана е концепцията за „обърнатата пирамида на трафика“ (Bicycle 

Network, 2020), която цели да промени подхода на планиране, така че да бъдат 

приоритизирани устойчивите форми на придвижване - ходене пеша и колоездене 

поради тяхната лесна достъпност, ползи за човешкото здраве, околната среда, пестене 

на градско пространство и поддържане на неговата жизненост и др. Тази приоритизация 

е сходна на предложената в българската нормативна рамка (МРРБ, 2017). През 2001 г. 

Съвета по транспорт на ЕС приема определение на „устойчива транспортна система“. За 

да бъде устойчива, тя трябва да има няколко важни характеристики: да удовлетворява 

основните потребности за достъп и развитие на обществото; предлага избор от ефикасен 

транспорт; ограничава емисиите, използва възобновяеми ресурси и др. (Eltis 2020, 

базирано на: EU, 2001 цитирано в JRC, 2007). Авторът прави извод, че устойчивата 

транспортна система се характеризира с мултимодалност и/или интермодалност – 

съвместяване на различни форми на придвижване, както в отделни пътувания, така и в 

едно пътуване.  

Направен е преглед на мястото на устойчивата мобилност в актуалните 

международни политики за градско развитие: Плана „Да преобразим света: Дневен ред 

2030 за устойчиво развитие“ (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development); „Нов градски дневен ред“ (The New Urban Agenda) (ООН, 2017); „Договора 

от Амстердам: Градски дневен ред за ЕС“. Основният пакет от документи на 

Европейската комисия (ЕК), засягащи градската мобилност, е Пакетът документи за 

градска мобилност, чиито последни актуализации датират от 2019 г. Пакетът обединява 

основните документи,  разработвани в различни години:  Зелена книга „Към нова 

култура за градска мобилност“ (ЕК, 2007), „План за действие за градска мобилност“ (ЕК, 

2009), „Заедно за конкурентна и енергийно-ефективна градска мобилност“ (ЕК, 2013), 

“Контекст на устойчивата градска мобилност в ЕС“ (ЕК, 2017), „Устойчива градска 

мобилност: европейска политика, практика и решения“ (ЕК, 2017), актуализирани 

Насоки за планиране на устойчивата градска мобилност” (ЕК, 2019). От анализа на 

документите са изведени общите предизвикателства пред градската мобилност: 

задръствания в транспортната мрежа; неравнопоставен достъп до обществени блага; 

влошено качество на атмосферния въздух; шумово замърсяване; високо ниво на 

енергийна консумация и отделяне на парникови газове; градско разстилане с 

неефективни мрежи на масов обществен транспорт; намаляване жизнеността на 

градското публично пространство при прекомерно отреждане за транспортна функция.   
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Подтема „Урбанистичната структура като фактор с влияние върху 

градската мобилност“ засяга основни фактори, които оказват влияние върху 

потребностите от придвижване на населението, възможностите за осигуряване на 

определени видове транспорт, формирането на поведение на придвижване сред 

градските жители. Съществуващата урбанистична структура с нейните функционални 

характеристики е съществена предпоставка за създаването и функционирането на 

мрежа от интермодални транспортни възли. Основните характеристики на 

урбанистичната структура включват: форма и големина; гъстота на населението, 

интензивност на функциите и др.; функционален характер. Направен е преглед на 

общите тенденции в развитието на урбанистичната структура на градовете в Европа в 

исторически план. Представено е сравнение между традиционните компактни градове 

и разпространеното най-вече в САЩ градско разстилане (urban sprawl) по отношение на 

пространствени, икономически, социални, здравни аспекти, благосъстояние, околна 

среда, мобилност и енергийна ефективност (СУБ, 2019).   През втората половина на XX в. 

започва да набира популярност концепцията за компактния град със смесени функции 

или т.нар. „град на късите връзки“, който създава предпоставка за използване на 

разнообразни форми на придвижване, съчетани в интермодална система за мобилност. 

Компактните градски структури с подходяща гъстота, характеризиращи се с 

полицентричност и смесване на функциите, са определени като устойчиви в новия 

градски дневен ред (ООН, 2017).  

Подтема „Интермодалност“ 

Интермодалните придвижвания са масово явление в съвременните градове – 

особено в големия град много трудно може да се разчита само на един вид транспорт 

„от врата до врата“. Интермодалността се фокусира специално върху прехвърлянето 

(трансфера) от един вид транспорт на друг, докато това не е от значение за 

мултимодалността, където използването на различни форми на придвижване е в 

отделните пътувания, т.е. там елементът „трансфер“ не фигурира (Eltis 2020, базирано 

на: Oxford Dictionaries;  EC, 2013; JRC, 2013; NODES, 2014; UN HABITAT, 2013). 

Интермодалността има потенциал да допринесе за трите основни принципа на 

устойчивото развитие: социални (равнопоставен достъп), икономически (стимул за 

икономическата среда) и екологични (енергийната ефективност, намалени емисии, 

здравословна и жизнена среда). Представени са основните възможни комбинации при 

съвременните форми на градско придвижване за формиране на интермодално пътуване 

(Oostendorp, Gebhardt, 2018): между два или повече вида МОТ; между пешеходно 

движение и МОТ; между велосипедно движение (и друг вид микромобилност) и МОТ; 

между автомобил и МОТ (системата „Паркирай и пътувай“).  

Подтема „Формиране на жизнено градско публично пространство“ 

Направен е преглед на факторите, които оказват влияние върху жизнеността на 

публичното градско пространство. Според дефиницията на Монтгомъри от 1998 

(Jalaladdiniand Oktay , 2011, базирано на: Montgomery,  1998), жизнеността се отнася до 
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броя хора във и около уличното пространство (в т.ч. и пешеходни потоци) в различни 

часове на денонощието и седмицата, ползването на различни съоръжения, броя на 

културните събития и празненства през годината, наличието на активен живот на 

улицата, и като цяло - степента, в която дадено място се чувства като оживено. 

Публичното пространство оказва влияние върху приобщаването на отделни социални 

групи към обществения живот на града (Engwicht, 1993). Социалната и културна роля на 

публичното пространство е поставена под въпрос при силно приоритизиране на 

автомобилния трафик и паркиране (Димитрова, 2009). Качеството на публичното 

пространство е дефинирано като комплексен набор от проявления. Те могат да бъдат 

идентифицирани чрез три общи въпроса (Kloosterman &Trip 2006 pp. 3-4):  Какво има в 

мястото (сгради, обекти, места за неформални срещи)? Кой присъства там (човешко 

разнообразие)? Какво се случва/извършва там (уличен живот)? Разгледани са две 

системи от критерии за оценка на качеството на публичното пространство (Project for 

Public Spaces), (Геел Ян, 2016:239). Дневният ред на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие 

разглежда необходимостта от универсален достъп до безопасни, приобщаващи и 

достъпни публични (в т.ч. и озеленени) пространства, с особено внимание върху 

ползването им от жените, децата, възрастните хора и хората в неравностойно 

положение.  

Подтема „Интермодални транспортни възли“  

Това са местата , където се осъществява трансфер между транспортните средства в 

едно интермодално пътуване, така че да бъде предоставен на пътниците непрекъснат 

превоз. Възлите са пресечните точки в мрежови системи. Това е причина част от 

качествата на възлите да бъдат зависими от тези на самите мрежи – напр. честотата на 

обслужване на дадена гара, станция или спирка зависи от честотата на движение на 

съответните превозни средства в мрежата и т.н. Интермодалните транспортни възли са 

едновременно част от системата за мобилност в градовете и част от градското публично 

пространство. По този начин възлите участват в поне две градски системи – на 

мобилността и на публичните градски пространства. Интермодалните транспортни 

възли са основен структурообразуващ фактор в урбанистичната концепция за т.нар. 

„Урбанистично развитие, ориентирано около коридорите на масовия обществен 

транспорт (МОТ)“ – понятие, което търси еквивалент на термина от английски език 

„Transit Oriented Development” (TOD)“.  

Съгласно дефиницията, публикувана в платформата „Елтис - обсерватория за 

градска мобилност“, то е физически ориентирано към гари/станции на масовия 

обществен транспорт, като представлява компактно градско развитие със смесени 

функции, удобно и атрактивно за пешеходно придвижване. Връзките между отделните 

начини на придвижване са внимателно интегрирани във възли. Около местата, където 

се предоставят транспортни услуги, съществуват предпоставки за разполагане и на други 

обществени услуги, които да се възползват от добрата достъпност на мястото от една 

страна, а от друга да насърчат устойчивите форми на придвижване. По този начин 



Влияние на интермодалните транспортни възли  
върху формирането на градското публично пространство. Автореферат 

 

 

автор: Васил Маджирски 15 

 

урбанистичното развитие, ориентирано около коридорите на МОТ интегрира 

градоустройствените политики с тези за развитие на мобилността, като се стреми да 

насърчава ползването на масов обществен транспорт и безмоторното придвижване чрез 

въвеждане на определени параметри на застрояване и стимулиращото разнообразие 

функционално структуриране,  при формирането на градската тъкан (Eltis, базирано на 

UN HABITAT, 2013; KonSULT /online/).  

Подтема „Интегрирано планиране и управление. Интегрирани методи за 

оценка“  

Интегрираното планиране в контекста на устойчивото развитие изисква прилагане 

на холистичен подход, който да балансира икономическите, социални и екологични 

потребности на обществото и жизнената среда. Интегрираното планиране е поставено в 

центъра на европейската политика за устойчива градска мобилност: Плана за действие 

за градска мобилност (2009 г.); Пакет за градска мобилност „Заедно по пътя към 

конкурентоспособна и ресурсоефективна градска мобилност“ (2013 г.). Разгледан е 

инструментът „План за устойчива градска мобилност“ (ПУГМ) с неговите 4 етапа на 

изпълнение: подготовката на процеса; целеполагане; създаване на плана; изпълнение и 

оценка. Представено е сравнение между традиционното транспортно планиране и 

интегрираното планиране на устойчивата мобилност  (Европейска платформа за ПУГМ, 

 

Изводи от прегледа на изследователската и политическа рамка 

Литературният обзор разглежда основните научни изследвания, както и 

международната политическа и стратегическа рамка, имащи отношение към 

интермодалните транспортни възли, и тяхното въздействие върху формирането на 

публичното градско пространство. Проследени са връзките между интермодалността в 

урбанистичните структури с техните пространствени и функционални характеристики. 

Направен е преглед върху подходите за интегрирано планиране и основните принципи 

за оценка качеството на интермодалните транспортни възли. От теоретична гледна 

точка, съвременното научно познание проследява съответните взаимовръзки като 

недвусмислено заявява, че ефективните транспортни системи са възможни единствено 

в комбинация с урбанистични системи, които се отличават с функционално 

многообразие, структурирани в подходящи нива на концентрация на население, 

работни места и услуги. Всичко това е предпоставка за формиране на публични 

пространства, чиято жизненост е зависима от нейното транспортно обезпечаване, 

начините на придвижване, които се осъществяват в тях, функционалните характеристики 

и интензивността на дейностите, съсредоточени в околните пространства. Методите за 

оценка на интермодалните транспортни възли следва да отчетат всички тези фактори, за 

да създадат интегриран модел за комплексно оценяване.  

Международната политическа рамка идентифицира общи проблеми пред 

градското развитие по отношение на мобилността, формирането на урбанистичните 
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структури и живота в публичното пространство. Политиката на ЕС е основа за 

националната политика на мобилността в Република България. От проследените 

приоритети, цели и мерки в различните документи може да бъде направен изводът, че 

в най-общ план те са в единство с основните принципи, очертани от теоретичното научно 

познание. Такива принципи са: 

  установяването на разнообразни интермодални системи за мобилност, които 

допринасят за преодоляване на икономически, социални и екологични 

предизвикателства по пътя на устойчивото градско развитие;  

  стимулиране на функционално многообразие в компактни урбанистични 

структури, развити около високо капацитетни коридори на ефикасен масовия транспорт;  

  създаване на приобщаващи публични пространства, които се характеризират с 

безопасност, сигурност, разнообразие, условия за обмен и подкрепят здравословни 

навици сред населението (например, активно придвижване).  

Проведеното изследване не открива конкретни теоретични и практически 

примери за оценяване, моделиране и/или планиране на интермодални транспортни 

възли в конкретния български урбанистичен контекст. Не е изследвано до каква степен 

основните разгледани постановки на взаимодействие между политиките за мобилност, 

пространствено планиране и формиране на жизнено публично пространство се отнасят 

към българските условия. Ето защо приносът на дисертационният труд е търсен в 

разработването и прилагането на методическа рамка за идентифициране, 

типологизиране и оценяване на интермодалните транспортни възли в градската среда 

на много големите български градове и в частност на София, която притежава най-

богатата и сложна система за мобилност в страната. 

2.3 Трета глава. Модел и методически подход за интегрална оценка на 

интермодалните градски възли и влиянето им върху формирането на 

публичното градско пространство 

Въз основа на проведения преглед на литературните източници, представен в 

Глава Втора, може да се твърди, че най-значим интерес представлява създаденият от 

Лука Бертолини модел за оценка на интермодалните транспортни възли „Възел-място“. 

Причината за това е, че моделът проследява взаимовръзките между транспортната 

функция на възела от една страна, и стойността на мястото като взаимодействие от 

функции и ниво на тяхното развитие, от друга.  

Моделът „Възел-място“, разработен от Лука Бертолини е базиран върху две 

основни величини – „стойност на възела“ и „стойност на мястото“ („node value“ и “place 

value”). Стойността на възела се определя от степента на развитие на транспортната му 

функция – пътникопотоците, които може да обслужва, реалната натовареност и др. 

Стойността на мястото  зависи най-общо от интензивността на функциите и тяхното 

разнообразие в определен териториален обхват около основния терминал на възела. 

Графичното предаване на модела (фиг.2) представлява координатна система, на чиято 
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абсциса (хоризонтална ос) е нанесена стойността на мястото, а на ординатата 

(вертикалната ос) – стойността на възела (Hynynen, A., 2005). Така се оформят 5 идеални 

типови ситуации, в които даден интермодален възел може да попадне:  

А.) Баланс (Balance) – в тази ситуация стойността на възела и стойността на мястото 

са еднакво силни. Системата за мобилност и пространственият характер на мястото са 

във взаимна подкрепа. 

Б.) Стрес (Stress) – развитието на транспортните функции (интензивност и 

разнообразие на пътникопотоците) и градската активност е значително. Потенциалът за 

развитие на възела и мястото е сериозен и той е вече реализиран. Това може да доведе 

до конфликти, тъй като се наблюдава голяма концентрация на пътникопотоци и 

дейности в ограничено пространство. Това е обичайна картина за районите на 

централните гари в много от големите европейски градове.  

В.)  Зависимост (Dependence) – търсенето на транспортни услуги и градски 

функции е ниска. Тази ситуация е обратна на горната. Тя е типична за гарите в малките 

населени места.  

Г.) Небалансиран възел (Unbalanced node) – транспортното осигуряване е много 

по-силно развито спрямо това на градските функции. Такава ситуация често може да 

бъде наблюдавана при новооткритите гари в градската периферия. При нея съществува 

потенциал за развитие на интензивни функции в района на възела.  

Д.) Небалансирано място (Unbalanced place) – транспортната осигуреност на 

възела е слаба, докато градските функции са интензивни и разнообразни. Като 

представители на тази категория лесно могат да бъдат разпознати историческите 

центрове на градовете, където често трудно може да бъде прокарана високо 

капацитетна транспортна инфраструктура.  
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  Фиг.2 Координатна система на модела „Възел-място“, авторски превод на 

текста в диаграмата от английски език (Bertolini, 1999) 

Разгледани са различни модели за операционализиране и надграждане на 

„Модела възел-място“. Пример за такъв опит е публикуван в статията „Планиране за 

възли, места и хора във Фламандски регион и Брюксел: инструмент за емпирична оценка 

на жп гари в подкрепа на стратегически решения“ (Caset et al, 2019). Авторите 

разглеждат общо 6 примера. Всеки един от тях интерпретира и/или надгражда модела 

„Възел-място“ на Лука Бертолини, като обединява показатели за стойността на 

транспортните услуги и на тази на мястото като част от градското пространство. Сред тях 

е и т.нар. „Модел на пеперудата“, наречен така заради начина на графично 

изобразяване на взаимодействието между качеството на възела и качеството на мястото 

(фиг.3), описани в модела на Лука Бертолини.  
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Фиг. 3 „Модел на пеперудата“, авторски превод на текста в диаграмата от 

английски език (Dutch Rail Sector, 2019)  

„Моделът на пеперудата“ е приложен при мащабно изследване на урбанистичната 

и транспортна мрежа на провинция Северна Холандия (Province Noord-Holland & 

Vereniging Deltametropool, 2013). Включеният обхват на възела е  площ с радиус 300 

метра от основния жп терминал, както и контактната територия на възела -  площ с 

радиус 1200 метра. Изследването се основава на методически подход за оценка на 

възлите с две индекса: 1.) качество на възела 2.) качество на мястото. Всеки от тях 

включва 3 индикатора, които могат да бъдат определени чрез пресмятане, като функции 

на остойностени показатели. Чрез този подход моделът предлага ясна и балансирана 

връзка във взаимодействието между индекса за качество на възела и този за качество 

на мястото. Той проследява връзката между интермодалните транспортни възли и 

формирането на публичното пространство от гледна точка на взаимодействието между 

мобилност и функционална характеристика на средата. 

Възелът се счита за максимално развит, когато двете крила на „пеперудата“ са 

пълни и балансирани помежду си. Това означава, че транспортното обслужване на 

възела (брой и честота на преминаващите линии; условия за придвижване пеша, с 

велосипед и автомобил) от една страна, и интензивността на разнообразни градски 

функции, разположени в неговия териториален обхват, от друга, са с максимално високи 

показатели. Възелът има по-висока стойност, когато е по-добре свързан с други места и 

може лесно да се достигне чрез различни форми на мобилност – пеш, с велосипед, с 

МОТ, с автомобил. Колкото по-достъпен е един възел, толкова по-висока транспортна 

стойност има. Стойността на мястото се определя от интензивността и разнообразието 

от функции и дейности в обхвата на възела (радиус 300 м от централния терминал). 
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Възлите могат да бъдат различни типове в зависимост от тяхното местоположение  

в транспортната и урбанистичната мрежа. Тази типология може да варира в зависимост 

от конкретния пространствен контекст. Разнообразието от интермодални възли е 

предпоставка те да се допълват взаимно и да допринасят за функционалното развитие 

на урбанистичната мрежа. Това значи, че отделните типове възли имат различен баланс 

между двете „крила на пеперудата“ (не всеки възел може и трябва а се стреми към 

максимално развитие на двете – това е характеристика само на центрове, където са 

съсредоточени транспортни и други урбанистични функции от национално и 

наднационално равнище).  Типологизирането на мрежата от възли и оценката за тяхното 

актуално състояние от гледна точка на местоположението им в типологичната матрица, 

е основа за дефиниране на необходимите подобрения, които да бъдат извършени в тях 

(Groenendijk et al, 2018). 

За всеки един от индикаторите „Моделът на пеперудата“ предлага формула с 

конкретно измерими показатели, чрез която да се изчислят стойностите при  тяхната 

оценка.   

 Индикаторите за качество на възела :  

A1  Пешеходен и велосипеден достъп (в радиус 300 метра) – демонстрира 

нивото на достъпността за велосипедисти и други ползватели на превозни средства за 

микромобилност (тротинетки и пр.), както и за пешеходци в обхвата на възела (радиус 

300 м от гарата). Формулата за изчисление стойността на индикатора в оригиналния 

вариант взема предвид: наличието на система за отдаване на велосипеди под наем; 

броя паркоместа за велосипеди и делът на свободните от тях; съоръженията за 

прекосяване на жп ареала; броя на улиците в обхвата на възела.  

При адаптацията в рамките на настоящото изследване са извършени три вида 

промени: а) трансформация: показателят за отдаване на велосипеди под наем е 

разделен в отдаване на тротинетки под наем; показателят за съоръжения за пресичане 

е разделен с ниво на изграденост на велосипедната инфраструктура и мерки за 

успокояване на трафика; броят на улиците е заменен с показателя км улична 

мрежа/кв.км; б) премахнат е показателя за съотношение между броя паркоместа и 

свободните от тях; в) добавен е показател за пешеходна достъпност. Адаптираната 

формула е представена в таблица 1.   

A2 Масов обществен транспорт (Ниво на обслужване, линии, честота, 

капацитет) – представлява стойността на обществения транспорт, който захранва 

възела на междуградско и градско ниво. Важни променливи тука са броят и 

разнообразието на линиите, честотата на услугите, броят на регистрираните пътувания. 

Формулата за изчисление на стойността на индикатора в оригиналния вариант взема 

предвид: наличието на високоскоростен, експресен и регионален влак; наличието на 

междуградски автобусни превози; наличието на метрополитен, на градски автобус или 

трамвай; честотата на движение на всички видове транспорт, обслужващи възела; броят 

регистрирани пътувания в определен период от време. При адаптацията са извършени 
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два вида промени: а) трансформация е направена при разпределянето на тежестите 

между отделните видове транспорт; б) премахнат е показателя за скоростните влакове. 

Адаптираната формула е представена в таблица 1.   

A3 Автомобилна достъпност (Отстояние от и свързаност с магистрали и 

други главни пътища) – отразява възможността за достигане на интермодалния възел 

с индивидуален моторизиран транспорт. Интермодалността в този случай дава 

възможност за прехвърляне между индивидуално превозно средство и масов 

обществен транспорт (чрез използване на съоръжения „Паркирай и пътувай“).  

Формулата за изчисление на стойността на индикатора в оригиналния вариант взема 

предвид:  наличието на изход към автомагистрала или регионален път в определен 

радиус; броя паркоместа за автомобили и дела на свободните от тях; интензивността на 

автомобилния трафик.  

При адаптацията са извършени два вида промени: а) трансформация: въведено е 

отстояние до първокласен и второкласен път от републиканската пътна мрежа, което 

замества „регионален път“; б) добавен е показател за наличието на улици от 

първостепенната улична мрежа. Адаптираната формула е представена в таблица 1.   

Индикаторите за качество на мястото включват: 

Б1 Близост (Функционално развитие в радиус 300 м и 1200 м от 

гарата/станцията) – разстоянието между основните градски дейности и центъра на 

възела (основния терминал на съответната жп гара) играе важна роля в живота на 

възела. Така например, достъпността до работните места се повишава, когато те са 

разположени в близост до центъра на възела. В случаите, когато дейностите са 

концентрирани в непосредствена близост до него (≤ 300 м), това показва важната му 

роля за формирането на градската тъкан. Така възелът става важен формиращ фактор за 

публичното пространство.   

Б2 Интензивност (Концентрация на живущи, работещи, посетители) – 

обозначава концентрацията на хора и дейности в района около жп гарата. Този 

индикатор е много близък до първия. Параметърът „посетители“ включва капацитета на 

обществени обекти като театри, кина, училища, болници и медицински центрове, 

туристически атракции, търговски центрове и други обекти и елементи на социалната 

инфраструктура.  

Б3 Смесване (Ниво на смесване на живущи, работещи, посетители) – изчислява 

се на базата на пропорционалното разпределение в броя на живущите и работещите в 

квадранти със страна 100 на 100 м, покриващи цялата площ на възела в радиус 300 м от 

неговия център. Това значи, че ако в обхвата на един възел присъства единствено 

жилищна функция в единия край, и единствено индустрия в другия, то нивото на 

смесване е ниско. 

При този индекс формулите за изчисление на индикаторите са запазени. 

Включените показатели могат да бъдат възприети като универсални при изчислението 
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на натоварване на средата, разположение и смесване на функциите, което допринася за 

активността на мястото, поради което не са търсени промени с цел адаптация.  

Дисертационният труд дава насоки за надграждане на индикаторите за качество на 

мястото, като така е отчетена необходимостта от допълнение, а не толкова от въвеждане 

на промени (Пета глава от автореферата). Формулите за изчисление на трите индикатора 

са представени в таблица 1.   

Информационна база и инструментариум за проверка на модела  

Таблица 1. Матрица на индикаторите и показателите за изчисляване 

качеството на възела и качеството на мястото  

Индекс А. Качество на възела 

Индикатор А1. Пешеходна и велосипедна достъпност 

Показател: Тип данни: Тип източник: 

НПМ = Система за 

наемане и условия за 

паркиране на превозни 

средства за 

микромобилност 

Потвърждение на наличност или липса Настолна обществено достъпна  
информация – интернет страници и 
портали; наблюдения на място  

ВД = Велосипедна 

достъпност 

Дължина на велосипедни алеи и/или 
ленти; дължина на успокоени улици; 
брой кръстовища с въведени пълни или 
частични мерки за велосипедисти.  

Наблюдения на място 

ПД = Пешеходна 

достъпност 

Дял на уличната мрежа, оборудвана с 
тротоари; съпоставка на широчината на 
тротоарите и алеите с нормативните 
изисквания и интензивността на 
пътникопотоците; наличие на наземно 
пресичане и такова на различни нива; 
организация на пресичането – пътеки, 
светофари със и без заявки за зелен 
сигнал; условия за достъпност 

Наблюдения на място 

УМ =Улична мрежа Дължина спрямо площта на възела Oбществено достъпна  информация – 
интернет карти; наблюдения на място 

Адаптирана формула за изчисление: (АМ+РП+ПУМ1/2+ПУМ3/4+СПМх100)+ Σ(Пх0,5хсбора) = макс. 420 т. 

Индикатор А2. Масов обществен транспорт 

БВ = бърз влак Обслужване на възела с бърз влак, брой 
линии  

Обществено достъпна  информация – 
интернет сайт на държавните железници 

ПВ = пътнически влак Обслужване на възела с пътнически 
влак, брой линии 

Обществено достъпна  информация – 
интернет сайт на държавните железници 

МА = междуградски 

автобус 

Обслужване на възела с междуградски 
автобус, брой линии 

Обществено достъпна  информация – 
интернет сайтове на автогари и 
превозвачи 

М = метро Обслужване на възела с метро, брой 
линии 

Обществено достъпна  информация – 
общински интернет сайтове 

ТМ = трамвай Обслужване на възела с трамвай, брой 
линии 

Обществено достъпна  информация – 
портал за градска мобилност 

ТБ = тролейбус  Обслужване на възела с тролейбус, брой 
линии 

Обществено достъпна  информация – 
портал за градска мобилност 
 
 

А = градски автобус 

 

Обслужване на възела с градски автобус, 
брой линии 

Обществено достъпна  информация – 
портал за градска мобилност 

Ч = Честота Интервали на движение и времево 
покритие 

O достъпна  информация  на съответните 
оператори на транспортната услуга 
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Показател: Тип данни: Тип източник: 

БП = Брой пътувания Осъществени пътувания за единица 
време със съответния вид транспорт 

Обществено достъпна и специализирана  
информация 

Адаптирана формула за изчисление: (ЕВ+ПВ+МА+М+ТМ+ТБ+А)+ Σ (Ч х БП х 0,2 х сбора) = макс. 3200 т. 

Индикатор А3. Автомобилна достъпност 

АМ = Изход за магистрала 

в максимум 1200 м 

Отстояние на основния терминал на 
възела на максимум 3 км от изход за 
автомагистрала 

Обществено достъпна  информация  - 
интернет карти 

РП = Републикански път 

от 1 или 2 клас 1200 м  

Отстояние на основния терминал на 
възела на максимум 3 км от път в 
съответния клас 

Обществено достъпна  информация - 
интернет карти 

ПУМ 1/2 = Обслужване от 

първостепенна улична 

мрежа 1  и/или 2 клас  

Наличие на улици от съответния клас в 
обхвата на възела (радиус 300 м) от 
основния терминал, дължина на 
мрежата 

Общ устройствен план на Столична 
община 

ПУМ 3/4 = Обслужване от 

първостепенна улична 

мрежа 3 и/или 4 клас  

Наличие на улици от съответния клас в 
обхвата на възела (радиус 300 м) от 
основния терминал, дължина на 
мрежата 

Общ устройствен план на Столична 
община 

СПМ =свободни 
паркоместа 

Дял на свободните регламентирани (в 
паркинги и уличната мрежа) паркоместа 
спрямо общия брой 

Наблюдения на място 

R = Интензивност на 
пътникопотока с 
автомобили 

Брой преминали автомобили за единица 
време; сравнение с възприета 
осреднена окупация на превозните 
средства 

Преброяване на място 

Адаптирана формула за изчисление: НПМ + ВД + ПД + УМ х 15 = макс. 200 т. 

Индекс Б. Качество на мястото  

Индикатор Б1: Близост на функциите 

Показате: Тип данни: Източник: 

Ж = брой живущи Брой на официално регистрираните 
жители в обхвата на възела или неговата 
контактна зона 

Статистическа информация - НСИ 

Р = брой работещи Брой работни места в обхвата на възела 
или неговата контактна зона 

Интернет карти, изчисления на площи, 
съпоставка с нормативи, допускания 

П = брой посетители Капацитет на местата за посещение – 
обществени, културни,  търговски, 
рекреационни и др. обекти  

Интернет карти, изчисления на площи, 
съпоставка с нормативи, допускания 

Адаптирана формула за изчисление: [(Ж + Р+ П) 300 m/(Ж + Р+ П) 1200 m] x 100, макс: 50% 

Индикатор Б2: Интензивност на функциите 

ПлВ = площ на обхвата на 
възела в хектари 

Пълна площ с радиус 300 м от 
централния терминал или части от нея, 
които не се засичат с други такива 
радиуси на съседни възли. 

Собствени изчисления 

Адаптирана формула за изчисление: (Ж300 + Р300 + П300)/ПлВ300, макс: 500 

Индикатор Б3: Смесване на функциите 

БрКв = брой квадранти с 
размер 100х100 м 

Брой квадрати с размер 100х100 м в 
радиус от 300 м от централния терминал 
или в територията, която не се засича с 
други, попадащи в съседните възли.  

Собствени изчисления 

Адаптирана формула за изчисление: 1/БрКв Σ [Минимум (Ж,Р)/Maximum(Ж,Р)] x 100, макс: 50% 

За обработката на информацията са използвани:  

Географски информационни системи (ГИС) – програма с отворен код Quantum GIS 

(QGIS) -  за идентифициране на мрежите на МОТ и на транспортната инфраструктура в 

урбанистичната структура на София. Използвана е за определяне на териториални 

обхват на разгледаните и сравнени интермодални възли, тяхното функционално 
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съдържание, физически характер, площи на отделните елементи и др. необходими за 

изследването на отделните показатели в модела. 

Майкрософт Ексел – за систематизация на възлите от мрежата на София с 

отделните им показатели, за изчисляване на стойностите на показателите, използвани в 

модела.  

2.4 Четвърта глава. Експериментално приложение на адаптирания модел за 

оценка на интермодалните транспортни възли 

В приложната част на дисертационния труд е извършена проверка на адаптирания 

„Модел на пеперудата“ в българските урбанистичните условия. Най-общо е разгледан 

контекстът на много големите български градове, тези с население над 200 хил. д., към 

които спадат освен столицата София, още и Пловдив, Варна, Бургас. От тях София 

разполага с най-богатата и сложна система за масов обществен транспорт в България, 

което обуславя наличието на голямо разнообразие от интермодални възли и създава 

условия за най-голяма пълнота на изследваните урбанистични ситуации.  По тази 

причина столичният град е избран за провеждане на експерименталното изследване, 

което включва няколко основни етапа: анализ върху пространствените и транспортни 

характеристики на град София; определяне и типологизиране на интермодалните 

транспортни възли; избор на три конкретни възела за изследване; оценка на 

съществуващото положение чрез изчисление на индикаторите по адаптирания „Модел 

на пирамидата“; идентична оценка върху прогнозното развитие на трите възела, 

съгласно формулирани сценарии от действащи плановите документи.  

Интермодалните транспортни възли в много големите градове на България 

Идентифицирането на много големите градове в България е на базата на два 

основни източника: 

  Националната нормативна база, чрез Наредба 7 от 22 декември 2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, 

въвежда понятието „много големи градове“, като в тази категория попадат тези с 

население над 200 хил. жители (МРРБ, 2003); 

  Статистическата служба на Европейския съюз, Евростат, въвежда понятието 

метрополни райони, критериите за определяне на които са, агломерациите на 

съответните градове да бъдат с население над 250 хил. души (Eurostat, 2016).  

Към края на 2018 г., по критериите на двата източника в България има четири 

„много големи“ града, които са и формиращи за четирите метрополни района в страната. 

Това са София, Пловдив, Варна и Бургас. 

Всеки от четирите града разполага с разнообразна система на масовия обществен 

транспорт– както междуградските (в т.ч. и международни връзки), така и 

вътрешноградските (Таблица 10). Той е основополагащ за градската интермодалност и 

формирането на мрежа от интермодални транспортни възли.  
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Таблица 2.  Характеристики на четирите много големи града, транспортните им 

системи и потенциалните интермодални възли   

Град Население Междуградски 
МОТ 

Градски МОТ Основа за формиране на 
възли1 

София 1 241 675 
(НСИ,2019) 

Железопътен  
Автобусен 
Въздушен 
(МТИТС,2017) 

Метрополитен  
Трамваен 
Тролейбусен 
Автобусен 
(ЦГМ, 2020) 

ЖП гари 
Автогари/автостанции 
Летище 
Метростанции 
Спирки 

Пловдив 346 893 
(НСИ,2019) 

Железопътен  
Автобусен 
Въздушен 
(МТИТС,2017) 

Автобусен 
(МГТ-Пловдив, 2020) 

ЖП гари 
Автогари/автостанции 
Летище 
Спирки 

Варна 336 505 
(НСИ,2019) 

Железопътен  
Автобусен 
Въздушен 
Морски 
(МТИТС,2017) 

Тролейбусен 
Автобусен 
(Варна Трафик, 2020) 

ЖП гари 
Автогари/автостанции 
Летище 
Пристанище 
Спирки 
 

Бургас 202 434 
(НСИ,2019) 

Железопътен  
Автобусен 
Въздушен 
Морски 
(МТИТС,2017) 

Тролейбусен 
Автобусен 
(Бургасбус, 2020) 
 

ЖП гари 
Автогари/автостанции 
Летище 
Пристанище 
Спирки 

Адаптираният модел за оценка на интермодалните транспортни възли („Модел на 

пеперудата“) е експериментално приложен в град София, градът  с най-богатата и 

сложна вътрешноградска система за масов обществен транспорт в България, което 

обуславя наличието на голямо разнообразие от интермодални възли и създава условия 

за най-голяма пълнота на изследваните урбанистични ситуации. Емпиричното 

изследване е развито на две равнища: общоградско и локално (в териториалния обхват 

на избрани възли). На първото са разгледани общи градски показатели - площ, 

население, гъстота на обитаването, видове функционални зони, система на масов 

обществен транспорт, нива на моторизация и тенденции в избора на гражданите за 

начин на пътуване в града. На второто са експериментално приложени индикаторите от 

адаптирания „Модел на пеперудата“, с  фокус върху функционалните и физическите 

характеристики на избраните казуси, на база литературен обзор и емпирични 

наблюдения.  

Типологизацията на мрежата от интермодални възли в София е базирана 

върху интегрирането на два методически подхода. Първият от тях (Stupar, Savcic,  2009) 

предлага следните критерии за типологизиране: значимост за местната, регионална и 

глобална свързаност; позиция в регионалните и градски мрежи; пространствена 

структура; функционална структура; видове транспортни средства; приложена 

технология; ниво на постигната или предвидена устойчивост; ниво на интегриране. 

Вторият (Province Noord-Holland & Vereniging Deltametropool, 2013) включва критерии, 

                                                           
1 Потенциалните възли са изброени по преценка на автора за основните обекти на качване и слизане на 
пътници при представените видове междуградски и вътрешно градски масов обществен транспорт 
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базирани на местоположението (голям градски център; градски център; малък градски 

център; предвоенен градски център; малък следвоенен градски център; селски център; 

извънселищен район) и функцията на възлите в местната урбанистична система 

(Метрополна локация, Възлова позиция на национално и регионално равнище, Местно 

равнище и др.).  

Типологизирането на интермодалните възли в София ги позиционира в матрица, 

която да взема предвид тяхната роля в транспортната система на града, както и тяхното 

местоположение в градската структура. По този начин те се свързват с двете основни 

качествени характеристики в модела „Възел-място“ и неговата операционализирана 

разновидност „Модел на пеперудата“, а именно: транспортна функция и 

местоположение. Транспортната функция се определя от нивото на обслужване и 

достъпност с обществен и частен транспорт. Общественият транспорт бива масов и 

индивидуален. Според обхвата на обслужване масовият е  извънградски (железопътен 

и автобусен) и градски (метрополитен, трамваен, тролейбусен, автобусен). 

Индивидуалният включва услуги, предоставяни в София към момента на провеждане на 

изследването (таксиметрови превози, отдаване на автомобили и тротинетки под наем и 

др.), а също и потенциални – отдаване на велосипеди под наем и др. Фактор за 

създаване на възли са тези транспортни съоръжения, , които обслужват изброените 

видове обществен транспорт.   

За интермодални възли са приети всички точки  в транспортната система на София, 

които включват следните транспортни фактори: 1. Жп гара 2. Автогара/автостанция 3. 

Съоръжение „паркирай и пътувай“ 4. Метростанция 5. Трамвайна спирка с възможност 

за пряка връзка с тролейбусен и/или автобусен транспорт. 

Мрежата от възли (съществуващи и прогнозни) е анализирана в следните етапи: (1) 

Идентифициране на жп гари, автогари и автостанции, метростанции, трамвайни спирки 

с прекачване към автобус/тролейбус, съоръжения „паркирай и пътувай; (2) 

Класифициране на възлите по брой формиращи транспортни фактори; (3) Определяне 

на обхвата на възлите в радиус от 300 м; (4) Съпоставяне на възлите с центровата система 

на София съгласно предвижданията за нейното развитие по ОУП (5) Местоположението 

на възлите е оценено спрямо условно възприети „функционални зони“ в градската 

структура. Тези функционални зони са основани на центровата система и устройствените 

зони съгласно ОУП на Столична община и са следните видове: централна градска част 

(ЦГЧ); третичен център (ТрЦ); жилищен район (ЖР); парк (П); производствена зона (ПЗ); 

гробищен парк (ГП).  

Kоординатната система от модела „Възел-място“ на Лука Бертолини е използвана 

за позициониране на съществуващите и прогнозните интермодални възли (фиг. 4). То е 

основано на: (а) брой транспортни фактори от едно до пет, участващи във формирането 

на възлите – така се определя местоположението по вертикалната ос; (б) броя 

функционални зони в категориите от едно до четири– така се определя 

местоположението по хоризонталната ос. 
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Фиг. 4. Позициониране на интермодалните транспортни възли по отношение на 

транспортното им обслужване и местоположението им във функционалната 

система на София – съществуващо  и прогнозно положение, авторска фигура 2 

Таблица 3. Типове интермодални транспортни възли в София - съществуващ и 

прогнозен брой  

Критерии за избор на изследователски казуси 

Изборът на възлите от идентифицираната мрежа в София, които да бъдат 

подложени на оценка, е направен въз основа на следните критерии:  

                                                           
2 За основа е използвана координатната система „Възел-място“ (Bertolini, 1999). Авторският принос се 
изразява в позиционирането на интермодалните транспортни възли  - (съществуващо и прогнозно 
развитие). 

Транспортн
и фактори 

1 зона – 
съществу- 

ващи 

1 зона – 
прогноза 

 

2 зони –   
съществу- 

ващи 

2 зони –  
 

прогноза 

3 зони  –  
съществу- 

ващи 

3 зони –   
прогноза 

4 зони –   
съществу

- 
ващи 

4 зони 
–   

прогно
за 

5 фактора 
 

- - - - - - - 1 

4 фактора 
 

- - - 1 - 1 1 - 

3 фактора 
 

- - 2 4 1 1 - 1 

2 фактора 
 

4 5 7 14 11 13 - - 

1 фактор 
 

5 7 28 42 32 38 2 2 
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1.) Критерии на възела: роля в транспортната система на града, определена от броя 

и характера на формиращите транспортни фактори.  

2.) Критерии на мястото: функционален характер в обхвата на възела; 

местоположение спрямо центровата система на град София. Разнообразието от 

историческите периоди на формиране на мястото е допълнителен стимул за избор. 

Всеки от трите избрани възела (фиг. 5) разполага със специфични характеристики 

(таблица 4).  

 

Фиг. 5 Разположение на избраните казуси в рамките на компактния град, 

авторска фигура 

Таблица 4. Типологични характеристики на избраните възли 

Възел Транспортна 

функция 

Формиращ фактор - 

съществуващо 

Формиращ фактор - 

прогноза 

Функционални зони 

Площад „Света 
Неделя“ 

Градски Метро 
Трамвай 

Метро 
Трамвай 

Централна градска 
част 

Централна гара Междуградски ЖП гара 
Автогара 

Метро 
Трамвай 

ЖП гара 
Автогара 

Буферен паркинг 
Метро 

Трамвай 

Централна градска 
част 

Третичен център 
Жилищен район 
Производствена 

зона 

Люлин-център Градски Метро 
Трамвай 

Метро 
Буферен паркинг 

Трамвай 

Третичен център 
Жилищен район 

Парк 
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Площад „Света Неделя“ (фиг.6): възел на вътрешноградския транспорт, включва 

формиращите транспортни фактори метрополитен и трамвай. Към 2019 г. това е 

единственият възел на територията на София, където се пресичат две метро линии, което 

прави възелът уникален за града, а и за страната. Намира се в сърцето на централната 

градска част на София – там където градът е съществувал през епохите. Благодарение на 

това, днес там съществуват значими културни и исторически напластявания. Друг 

фактор, който прави мястото уникално за града и за страната, е разполагането на 

основни сгради на централната държавна власт, т. нар. „Триъгълник на властта“  – 

Министерски съвет, Президентство, Народно събрание. Там се намират още редица 

значими административни обекти, храмове на различни религии, бизнес и търговски 

сгради; ресторанти; жилищни сгради и пр. Мястото е едно от най-характерните за града 

и съответно едно от най-посещаваните.  

  

а)  б)  

Фиг. 6 Публични пространства в интермодалния възел: а) входа на МС „Сердика“ 

б) северния тротоар на бул. Тодор Александров (авторски снимки, септември 2018 г.) 

Площад „Централна гара“ (фиг.7): съчетава вътрешноградски с междуградски (в 

т.ч. и международен транспорт); възелът е формиран около централната жп гара на 

София, метростанция, две автогари, множество трамвайни и автобусни спирки, 

възможности за  изграждане на съоръжения „паркирай и пътувай“. Намира се в 

преходна градска среда, обединяваща централна градска част, жилищни квартали, 

индустриална зона. Възелът търпи мащабна реконструкция през ‘70-те години на XX в., 

когато е изградена модерната за времето си Централна железопътна гара София. Към 

2019 година мястото остава периферно за централната градска част, характеризира се 

със значим брой празни, лишени от функция терени – както в посока градския център, 

така и в промишлените зони на север. Към 2019 г. възелът остава прорязан от 

железопътния ареал, без възможности за преминаване. Неговите посетители са 

предимно преминаващи ползватели на междуградския транспорт, като мястото 

задържа твърде малко хора, предимно принадлежащи към маргинални групи.  
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а)  б)  

Фиг. 7 Елементи на транспортната инфраструктура в интермодалния възел: 

а) част от подлезното пространство; б) северното платно на бул. „Мария Луиза“ и 

подхода към Централна автогара, (авторски снимки, септември 2018 г.) 

Люлин-център (фиг.8): възел на вътрешноградския обществен транспорт с 

формиращи фактори метро и трамваен транспорт с възможности за прекачване на 

автобусен транспорт, както и възможности за  изграждане на съоръжения „паркирай и 

пътувай“. Намира се в обхвата на третичен обслужващ център на града, който 

представлява средищна част на най-големия жилищен комплекс в София – Люлин. 

Изграждането на самия комплекс започва през 70-те години на XXв., като планът 

предлага ясна териториална структура от 11 микрорайона, колективни жилищни сгради, 

обществено-обслужващи обекти, категорична йерархия на уличната мрежа, богат набор 

от линии на масовия обществен транспорт. Към 2019 г. централният микрорайон, където 

е и избраният възел, все още не е напълно функционално изграден. Характерно за 

мястото е съвместяването на социалистическото урбанистично наследство със 

съвременните търговски функции и форми на обитаване.  

  

а) б) 

Фиг. 8 Интермодален  възел „Люлин-център“: а) пространството около 

метростанцията се използва като буферен паркинг б) бул. „Панчо Владигеров“ – пешеходци 

използват импровизирано трасе за пресичане на булеварда от III А клас, което не е 

обезпечено с необходимата пътна сигнализация, (авторски снимки, септември 2018 г.) 
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Приложението на модела включва извършване на оценка върху съществуващото 

и прогнозното развитие на възлите. Съществуващото положение за всеки един от 

възлите е направено чрез събиране и систематизиране на информация за всеки един 

показател и съответното изчисление на  шестте индикаторите на модела – три за 

качество на възела и три за качество на мястото, съгласно матрицата от таблица 1.  

При изследване на условията за пешеходна и велосипедна достъпност се 

установява, че и трите възела имат сходни проблеми, характерни за цялата територия на 

столичния град: лошо състояние на пешеходната инфраструктура, която понякога не 

отговаря на изискванията за ширина на тротоарите; слабо ниво на достъпност на средата 

по смисъла на Наредба № 4, отнасяща се до достъпността на средата3; липсващи 

пешеходни връзки в уличната мрежа, в  т.ч. и в кръстовищата; пресичания чрез 

неудобни, понякога опасни подлези; липса на успокоени зони за движение в обхвата на 

целия град; липса на свързана велосипедна мрежа, в т.ч. и отсъствие на уредено 

преминаване през кръстовищата; липса на защитени паркоместа и отсъствие на 

обществена система за наемане на велосипеди. Съществуват и специфични различия 

между трите възли. „Света Неделя“ има улично-квартална структура с добра свързаност 

на уличната мрежа. В другите два случая имаме комбинация между свободна и улично-

квартална структура, при липсващи връзки и съответно по-ниски нива на гъстота на 

мрежата. В случая на „Централна гара“ не е изградена връзка между двете страни на жп 

ареала, като на практика възелът е разцепен на две напълно необвързани една с друга 

части. При този възел пешеходното присъствие е изнесено до голяма степен в подземни 

пространства, които са неприветливи и създават силно усещане за несигурност.  Във 

възела „Люлин-център“ възможните места за пресичане на пешеходци през основните 

пътни артерии са твърде ограничени.  Единственият възел, който може да бъде 

преминат със средства на микромобилността изцяло по самостоятелно трасе е 

„Централна гара“, но и там липсват връзки и възможности за свободно, обезопасени и 

комфортно придвижване във всички посоки.  

Най-голямо насищане с линии на обществения транспорт (вътрешноградски, 

междуградски и международни) има при възел „Централна гара“ (фиг. 9). В същото 

време най-големият оборот на пътникопоток е идентифициран във възел „Света 

Неделя“, където броят на линиите е значително по-малък, но за разлика от двата други 

възела има пресичане на два метро-диаметъра. Също така възел „Света Неделя“ е 

функционално най-силно развития и съответно най-посещаван, което е предпоставка за 

най-големия оборот на качващи се и слизащи пътници на МОТ там. Наличието на голям 

брой линии и ниски нива на пътникопотока в случая на възел „Централна гара“ 

свидетелства за тяхната относително слаба ефективност. Най-високата оценка за 

                                                           
3 Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 
г.) 
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осигуреност с МОТ е за „Централна гара“, поради големият брой линии на отделните 

видове транспорт, които го обслужват – междуградски и извънградски.  

Възелът „Люлин-център“ демонстрира динамика в натоварването характерна за 

жилищните райони – силно натоварване на превозните средства в посока градския 

център в сутрешните часове и обратното във вечерните. Това показва, че ролята му на 

притегателен център за работещи и посетители е слаба и може да бъде направен 

изводът че потенциалът му на развит районен център не е оползотворен.  

Най-силно ориентираният към личен автомобилен транспорт от трите е възел 

„Люлин-център“. Сериозна предпоставка за това е близкото му разположение до 

извънградска автомагистрала и първокласен път, което определя и добрия му 

потенциал за развитие на съоръжение  „паркирай и пътувай“. Мястото и сега се използва 

като буферен паркинг, но без обвързване със системата на МОТ и за сметка на уличното 

пространство. Въпреки тази изразена особеност на възела, най-натовареният с 

автомобилен трафик е „Света Неделя“, основно заради транзитното направление, 

преминаващо през него. При възлите „Централна гара“ и „Люлин-център“ съществува 

дисбаланс между местната и автомобилната достъпност, като условията за втората са 

значително по-добри.  

И трите възела се характеризират със смесена функционалност (фиг. 10). 

Устройственият характер на възел „Света Неделя“ е сравнително хомогенен, като 

включва предимно централни устройствени зони, но те сами по себе си предполагат 

смесване на различни дейности. „Централна гара“ и „Люлин-център“ обединяват 

разнообразни устройствени зони и съгласно ОУП на СО се намират в пряк контакт с 

перспективни третични градски центрове. Последното в комбинация с наличието на 

главни транспортни артерии  е предпоставка за високи параметри на застрояването 

(плътност и интензивност) в обхвата на тези два възела. Различна е степента на 

изграденост на градската тъкан в трите възли. При „Централна гара“ и „Люлин-център“ 

има значителни по площ празни терени, докато „Света Неделя“ е със значително по-

интензивно усвоен териториален ресурс. При съпоставката на трите възела се вижда, че 

градската среда, започнала своето формиране през 1970-те години („Люлин-център“) 

или с рестартирано развитие през същия период („Централна гара“), все още не е успяла 

да реализира цялостно пространствения си потенциал.   
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а) Света Неделя            б) Централна гара               в) Люлин-център 

Фиг. 9 Сравнения между трите възли на резултатите от изследването по 

“Модела на пеперудата” – концентрация на линии на МОТ (източници: ЦГМ, 

Метрополитен, Open Street Maps 2019), авторска фигура 

 

а) Света Неделя            б) Централна гара               в) Люлин-център 

Фиг. 10 Сравнения на резултатите от изследването по “Модела на 
пеперудата” –морфология на застрояването, (източници: Google maps 2019, Open 
Street Maps 2019, теренни наблюдения 2018), авторска фигура 

Остойностяването на отделните показатели позволява изчисляване на 

индикаторите по индексите „Стойност на възела“ и „Стойност на мястото“ (таблица 5).  
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Таблица 5. Изчисление върху стойностите на индикаторите от „Модела на 

пеперудата“ 

Индикатор Площад „Света Неделя“ Площад „Централна гара“ Люлин-център 

Стойност на възела 

Пешеходна и 

велосипедна 

достъпност 

НПМ + ВД + ПД + УМ х 15= 

5+10+30 + 4.4 x 15 = 45+66 

= 111 т. 

НПМ + ВД + ПД + УМ х 

15=(5+10+15+10) + 2.68 x 

15 = 45+66 = 80 т. 

НПМ + ВД + ПД + УМ х 

15= 

= 5+15+ 

3.59x15=20+54=74 

Масов обществен 

транспорт 

(M+TМ) + Σ (БП × Ч × 0,2 

×(М+ТМ)) 

135 + (46 х 938 х 13,5)/1000 

+ (28 х 116 х 13,5)/1000 = 

135 + 582 + 44 = 761 

(M+TМ) + Σ (БП × Ч × 0,2 

×(М+ТМ)) 

395+(4x610x02x39,5)/1000+

(7x720/5x39,5)/1000+ 

(50x1510/5x39,5)+(16x1090

/5x39,5)+(50x750/5x39,5)/1

000+(80x1050/5x39,5)/1000 

= 

395+19+40+993+138+296+6

63 = 2544 т. 

(АМ+РП+ПУМ1/2+ПУМ3/

4+СПМх100) + 

Σ(Пх0,5хсбора) = 90+Σ (R× 

0,5 × SCORE)= 95+29x9,5 = 

371 

Автомобилна 

достъпност 

(АМ+РП+ПУМ1/2+ПУМ3/4+

СПМх100) + Σ(Пх0,5хсбора) 

30+Σ (R× 0,5 × 30) = 30+147 

= 177 т. 

(АМ+РП+ПУМ 1/2+ПУМ 

3/4+СПМх100) + 

Σ(Пх0,5хсбора) 

80+(48/2x8) = 80+ 192 = 272 

(M+TМ+А) + Σ (БП × Ч × 

0,2 ×(М+ТМ+А)) 

165+(30x2250/5x16,5)/10

00+(12x960/5x16,5)/1000

+(6x280/5x16,5)/1000 =  

165+223+38+5 = 431 

Стойност на мястото 

Интензивност на 

функциите 

(Ж+Р+П)/ПлВ = 13 743/28,2 

= 487 т. 

(Ж+Р+П)/ПлВ = 7 476/28,2 = 

265 

(Ж+Р+П)/ПлВ = 3002/28,2 

= 106 

Близост на 

функциите 

(Ж + Р+ П) 300 m/(Ж + Р+ П) 

1200 m] x 100  

[13 743/155733] x 100 = 8,82 

% 

(Ж + Р+ П) 300 m/(Ж + Р+ П) 

1200 m] x 100  

[7476/5850] x 100 = 12,9% 
 

(Ж + Р+ П) 300 m/(Ж + Р+ 

П) 1200 m] x 100  

(3002/97746)x100 = 3% 

Смесване на 

функциите 

1/БрКв Σ [Минимум 

(Ж,Р)/Майсимум(Ж,Р)] x 

100 = 35%  

1/БрКв Σ [Минимум 

(Ж,Р)/Майсимум(Ж,Р)] x 

100 = 11% 

1/БрКв Σ [Минимум 

(Ж,Р)/Майсимум(Ж,Р)] x 

100 = 11% 
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Получените стойности дават възможност за графично представяне чрез 

диаграмата на „Модела на пеперудата“ (фиг.11).   

 
а) Света Неделя            б) Централна гара               в) Люлин-център 

Фиг. 11 Сравнение между „диаграмите на пеперудата“ за трите възли – 

съществуващо положение, авторска фигура4  

Втората фаза от прилагането на адаптирания „Модел на пеперудата“ включва 

оценка върху прогнозното развитие на трите възли. Взети са предвид действащите 

планови документи в Столична община с цел формулиране на сценарии за развитие.  

Таблица 6. Проучени документи за всеки от трите възела 

Документ Площад „Света 

Неделя“ 

Площад „Централна 

гара“ 

Люлин-

център 

ОУП на СО – схема „Масов градски релсов-
електро-транспорт“ 

да да да 

 да да да 

ОУП на СО – „План-схема на първостепенната 
улична мрежа на гр. София – брой пътни ленти“  

   

ОУП на СО – схема „Велосипедна мрежа“  да да да 

План за устойчива градска мобилност да да да 

Доклад „Публични пространства и обществен 

живот“ 

да не  
(частично 

приложим)  

неприложимо 
– извън 
обхвата 

Подробни устройствени планове да няма да 

Концептуални разработки  да да няма 

Формирането на сценариите е както следва:  

Площад „Света Неделя“ – наблюдава се известно противоречие между 

действащите документи. Избрани са тези, които предвиждат сериозна трансформация 

на пространството и достъпа до него по различни начини на придвижване, за да бъде 

направено сравнение между две контрастиращи ситуации. Основните противоречия са 

                                                           
4 За основа е използвана „Диаграмата на пеперудата“( Province Noord-Holland & Vereniging Deltametropool, 
2013). Авторският принос се изразява в очертаните стойности в син и червен цвят на отделните 
индикатори. 
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между ОУП и ПУП от една страна, които на практика запазват съществуващото 

положение, и по-смелите предвиждания на ПУГМ, доклада и концепцията за 

преустройство на площада. Сценарият е формиран върху втората група от документи, 

които предлагат трансформация към освободено от автомобили пространство със 

засилени пешеходни и велосипедни връзки. Подробните устройствени планове са 

използвани за прогноза на функционалното развитие на мястото.  

Площад „Централна гара“ – основните предложения за реконструкция и 

надграждане на възела идват от: ПУГМ на Столична община, чието предложение за 

развитие добавя още един (пети) транспортен фактор – съоръжение „Паркирай и 

пътувай“, а също и предлага значително развитие на велосипедната инфраструктура; 

ОУП на Столична община, който предвижда засилване на транзитния автомобилен 

трафик чрез развитие на връзките в първостепенната улична мрежа, както и 

обособяване на третичен градски център северно от жп гарата; пространствена 

концепция за нов ПУП, която предвижда концентрацията на множество разнообразни 

нови функции в зоната на възела, подобряване на пешеходните връзки, развитие на 

системата от публични пространства, освобождаване повърхността на земята от 

транспортна функция.  

„Люлин-център“  - подобно на „Света Неделя“ и тук съществува противоречие 

между предвижданията на отделните документи - ОУП и базирани на него ПУП-ове от 

една страна, и ПУГМ от друга. Съществено противоречие е промяната или запазването 

на трамвайното трасе  - ОУП и приет ПУП потвърждават второто, поради което този 

сценарии е избран за оценка. Допълнителни включени промени са: въвеждане на 

довеждащ автобусен транспорт до метростанцията; подобряване на пешеходни и 

велосипедни връзки; създаване на съоръжение „Паркирай и пътувай“, функционално 

насищане в обхвата на възела и др.  

Взетите предвид промени в обхвата на трите възела довеждат до нови стойности 

на индикаторите в индексите „Стойност на възела“ и „Стойност на мястото“ (фиг.12). 

Съществуващото и прогнозно развитие на трите възела е оценено чрез координатната 

система на Лука Бертолини „Възел-място“ (фиг.13).  
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Фиг. 12 Сравнение между „диаграмите на пеперудата“ за трите възли – 

прогнозно развитие, авторска фигура5 

 

Фиг. 13 Местоположение на избраните казуси в координатната система на 

модела „Възел-място“ - съществуващо положение (в черно) и прогноза за развитие (в 

червено) в резултат на подробното изследване по адаптирания „Модел на 

пеперудата“, авторска фигура6 

Постигнатите оценки за всеки един от трите възли при тяхното съществуващо и 

прогнозно развитие е основа за направата на обобщение и изводи: 

Площад „Света Неделя“ – подобряват се значително условията за пешеходно и 

велосипедно придвижване, като се намаляват тези за автомобилен достъп, основно 

поради прекъсване на транзитното преминаване в посока ‚изток-запад‘. Липсват 

промени в системата на МОТ, поради което промени в този индикатор не се наблюдават. 

                                                           
5 За основа е използвана „Диаграмата на пеперудата“( Province Noord-Holland & Vereniging Deltametropool, 
2013). Авторският принос се изразява в очертаните стойности в син и червен цвят на отделните 
индикатори. 
6 За основа е използвана координатната система „Възел-място“ (Bertolini, 1999). Авторският принос се 
изразява в позиционирането на интермодалните транспортни възли  - (съществуващо и прогнозно 
развитие). 



Влияние на интермодалните транспортни възли  
върху формирането на градското публично пространство. Автореферат 

 

 

автор: Васил Маджирски 38 

 

Предвид централното място на възела в градската структура, трудно може да се очаква, 

че той ще има висока стойност на автомобилния достъп, но прави впечатление 

изоставането на обслужването с МОТ. То може да бъде подобрено чрез създаване на 

допълнителни връзки на наземния транспорт, повишаване честотата на движение на 

метровлаковете по линия М2 и др. Това би могло да придвижи възела нагоре по 

ординатната ос, като го постави в зоната на „баланс“. По отношение на близост, 

интензивност и смесване на функциите, съществени промени не се очакват предвид 

относително високото развитие на мястото към момента.  

Площад „Централна гара“ – извеждането на пешеходците от подземните 

пространства, подобряването на наземните пешеходни и велосипедни връзки, в 

комбинация с  развитието на публичното пространство е предпоставка за значително 

повишаване стойността на индикатора за пешеходно и велосипедно придвижване. 

Подобно на „Света Неделя“ и тук не се очакват промени в обслужването с МОТ, което 

има висока стойност поради наличието на множество видове транспорт – междуградски 

и градски. Ще бъде повишена и автомобилната достъпност веднъж поради увеличен 

транзитен трафик (на подземно ниво) и поради създаването на съоръжение „Паркирай 

и пътувай“. Голямото уплътняване на градската тъкан в обхвата на възела е предпоставка 

за значително повишаване на трите индикатора от индекса „Качество на мястото“. 

Всичко това създава условия за максимално транспортно и функционално развитие, 

което да доведе стрес във функционирането на възела в бъдеще.  

„Люлин-център“ – отчита се значително повишаване на пешеходните и 

велосипедни връзки, основно поради създаването на скоростна велоалея и довеждащи 

връзки, изграждането на тротоари и развитие на парковата среда. Стойността на достъпа 

с МОТ бележи леко повишаване поради въвеждането на довеждащи автобусни линии. 

Макар и премахване на част от трамвайното трасе, се предвижда  неговото удължаване 

в северна посока. Предвижда се и удължаване линията на метрополитена на запад. 

Автомобилният достъп бележи развитие поради изграждането на съоръжение 

„Паркирай и пътувай“. Функционалното развитие, заложено в приетите от Столична 

община ПУП-ове са предпоставка за сериозно увеличение стойностите на показателите 

в индекса за „Качество на мястото“. При този сценарии за развитие изглежда се очертава 

дефицит в достъпността с МОТ, която може да възникне основно от премахване на 

трамвайното трасе в посока градския център. Все пак прогнозното развитие ще отведе 

възела в зона на относителен баланс в координатната система „Възел-място“. 

Оценените сценарии за развитие на възлите в София, показват най-общо 

подобряване баланса възел-място в трите примера. За да бъде търсен максимален 

ефект е необходимо целеполагането да бъде основано на модела. Ограничения в 

проведената оценка се създават от противоречия между официалните планови 

документи на Столична община. Това оказва необходимост от единност и синхрон 

между нивата в системата на планиране. Това е задължително условие за подобряване 



Влияние на интермодалните транспортни възли  
върху формирането на градското публично пространство. Автореферат 

 

 

автор: Васил Маджирски 39 

 

ефективността на планирането. Моделът прави ясна връзка между интермодалност, 

центрова система, качество на мястото и жизненост на публичното пространство.  

2.5 Пета глава. Заключение 

Отговори на поставените изследователски въпроси 

Изследователски въпрос 1: Съществува ли връзка между интермодалните 

транспортни възли и жизнеността на публичното градско пространство? 

Изследваният модел „Възел-място“ и операционализираният му вариант „Модел 

на пеперудата“, както и проведената им адаптация към българския урбанистичен 

контекст, изследват баланса между развитието на интермодалните възли и мястото в 

градската структура, където те са разположени. Мястото включва публично и частно 

пространство. Жизнеността на публичното пространство е разгледана в модела основно 

от гледна точка на захранването с ползватели в три категории – живущи, работещи и 

посетители. Съществена предпоставка за жизнеността на мястото е привличането и 

задържането на хората в пространството (Caroline et al., 2007:xi). За това влияят няколко 

основни фактора - функционалната характеристика на мястото, в т.ч. и интензивност на 

функциите в околните сгради,  наличието на обекти на интерес в самото пространство, 

условията за отдих и др.; в случаите на възлите присъствието на хора зависи и от 

интензивността на пътникопотоците, използващи съответния възел.  

Разгледаните модели за оценка предлагат конкретни стойности за различни 

показатели, които очертават картината на взаимодействие между интермодалност, от 

една страна, и жизнеността на градското публично пространство, от друга.  

Изследователски въпрос 2: Как интермодалните транспортни възли 

въздействат върху публичното градско пространство?  

Интермодалните транспортни възли са част от публичното пространство. Тяхната 

транспортна функция и достъпност са в пряко взаимодействие с качествата на средата. 

Подобряването на транспортните функции и достъпността са предпоставка повишена 

привлекателност и посещаемост на мястото. Балансираният възел е този, в който 

степента на транспортна осигуреност е съизмерима с капацитета на жилищния фонд, 

местата за посещение и броя работни места. Всяка една промяна в което и да е крило на 

пеперудата от модела въздейства върху другото и изменят степента на баланс.  

Изследователски въпрос 3: Какви са критериите за качество на 

интермодалните транспортни възли? 

Критериите за качество са идентифицирани в индикаторите от „Модела на 

пеперудата“. Това включва качеството на възела (или нивото на неговата достъпност) с 

три индикатора (пешеходна и велосипедна достъпност; достъпност с масов обществен 

транспорт; улична мрежа и автомобилна достъпност) и качество на мястото с други три 

индикатора: близост на функциите до възела, интензивност и смесване.  
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Изследователски въпрос 4: Как интермодалните транспортни възли могат 

да бъдат подобрени? 

Моделът за оценка на интермодалните транспортни възли може да бъде 

използван за определяне тяхното актуално състояние по отношение на всеки един от 

индикаторите. Това състояние може да бъде съпоставено с желано бъдещо състояние, 

съгласно мястото и ролята на съответния възел в мрежата на града. Съпоставката между 

актуалното и търсеното състояние на отделните индикатори може да бъде ползвано 

като основа за формулиране на обществените изисквания към планирането на града 

като цяло, и с по-конкретни фокуси върху мобилността, интермодалността, 

концентрирането на функции и формирането на публичното пространство.  

Изследователски въпрос 5: Какъв е потенциалът подобряването на 

интермодалните транспортни възли да допринесе за разрешаването на общите 

градски проблеми?  

Осигуряването на качествени места за трансфер между отделните видове 

транспорт и подобряването на жизнеността на публичното градско пространство са 

предпоставки за стимулиране на градската мултимодалност и в частност ползването на 

МОТ (основен фактор във възлите). Качественото публично пространство от своя страна 

е предпоставка за практикуване на повече немоторизирана мобилност (ходене пеш, 

колоездене и др.). Всичко това дава основание да се очаква въздействие  върху 

дефинирани общи проблеми като:  

●   Подобряване на условията за комбиниране на разнообразни начини на 

придвижване в интермодалния град. Това е предпоставка за намаляване на 

автомобилния трафик и съответно на причинените от него задръствания и загуба на 

време при придвижване.  

●  Осъществяването на добри интермодални връзки, увеличената роля и 

ползваемост на системите за МОТ, намаленият автомобилен трафик и подобрената 

пропускателна способност на уличната мрежа са предпоставки за подобряване на 

ефективността на транспортната система.  

●  Разнообразните възможности за придвижване ще намалят социалните 

неравенства в достъпа до обществени блага. 

●  Намаляването на автомобилния трафик е предпоставка за намаляване на 

атмосферното и акустично замърсяване и на пътно-транспортните инциденти.  

●  Подобряването на възможностите за разнообразно придвижване в града 

е предпоставка за намаляване както на употребата, така и на притежанието на лични 

автомобили. Всичко това би довело до намаляване на нужното пространство за 
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паркиране и движение на автомобили. Освободеното пространство би позволило да се 

разгърнат функции, укрепващи жизнеността на публичното пространство.  

Прилагането на адаптирания „Модел на пеперудата“ свидетелства за 

взаимовръзката между нивото на достъпност и транспортно обслужване на възела с 

функционалното богатство и разнообразие в прилежащите територии. Тяхното 

интегриране е ключова предпоставка за захранване на публичното градско пространство 

с хора и осигуряването на възможност за съчетаване на разнообразни дейности. 

Моделът свидетелства, че балансът на възлите се достига при равномерно развитие на 

тяхната транспортна функция като места за съчетаване на различни начини на 

придвижване и на тяхното функционално насищане. На тази основа, може да бъде 

направен извода, че моделът и неговото експериментално прилагане защитават 

хипотезата и изпълнява поставената задача.  

Методически насоки към системата за планиране и управление на градското 

развитие 

Използваният в дисертационния труд „Модел на пеперудата“, съответно 

адаптиран за приложение в български условия, проследява определени взаимовръзки 

и баланса между функционални градски системи. Тези системи са обект на планиране 

чрез конкретни инструменти - нормативни, стратегически и устройствени документи. 

Тяхното изработване, процедиране, в т.ч. поставяне като обект на обществен диалог и 

прилагане, представлява отговорност на няколко звена, пред които стои 

необходимостта от наличие на качествен експертен и институционален капацитет. 

Проведеното изследване и изводите от него са послужили за съставяне на методически 

насоки за прилагане на модела в официално утвърдените планови инструменти.  

Насока 1: Обвързване между планирането на транспортно-комуникационната 

система (ТКС), градските устройствени зони (функционално преназначение, плътност, 

интензивност) и структуриране на центровата система. За да бъдат определени местата 

с основна концентрация на функции, така че те да бъдат разположени около 

интермодалните транспортни възли, следва това обвързване да бъде решено на 

общоградско равнище. Съществен момент е определянето на мрежата от интермодални 

възли, тяхната типологизация и идентифициране на потребностите през различните 

типове възли (напр. дали те да бъдат ориентирани повече към комбинация между МОТ 

и пешеходна и велосипедна достъпност, ако са в градски център или жилищни квартали; 

или да бъдат ориентирани повече към МОТ и автомобилна достъпност, ако са в 

градската периферия в близост до входно-изходни автомагистрали и др.).  

Насока 2: Системата на масовия обществен транспорт следва да бъде ясно 

структурирана в подходяща йерархия, което да позволи изрично определяне на 

категориите интермодални транспортни възли и техните основни целеви стойности по 

отношение на индикаторите от „Модела на пеперудата“.  
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Насока 3: Системата за велосипедно придвижване следва да бъде интегрирана 

към транспортно-комуникационната система (ТКС) на ОУП на Столична община. Ролята 

на велосипедния транспорт (и на микромобилността като цяло)  следва да бъде ясно 

определена в интермодалната система на града (довеждане/отвеждане на 

пътникопотоците към възлите, разполагане на защитени съоръжения за паркиране, 

станции за отдаване под наем и пр.). ТКС следва да определи улиците, които са с 

приоритет за безмоторните придвижвания – пешеходни, споделени улици и др. Следва 

да бъдат определени успокоените зони за движение – „Зони 30“, „жилищни зони“ по 

смисъла на ЗДвП и др.  

Насока 4: Развитието на градската интермодалност и организирането на местата с 

интензивно натоварване около възлите е предпоставка за преосмисляне на класовете 

улици в града. Засилената употреба на лични автомобили изглежда допустима 

единствено в градската периферия, около входно-изходните артерии, но не и във 

вътрешността на жилищните квартали, градските центрове от различни равнища и други 

места с концентрация на ползватели. За да бъде изпълнено това е необходимо 

преосмисляне на поне две неща: класовете улици в градската структура – тяхното 

намаляване и  изнасянето на градските магистрали (улици от I и II клас) в периферията 

по рингови и тангенциални трасета; организация на паркирането, ясно осмисляне на 

неговото място в публичното градско пространство и организирането му основно в 

интермодалните транспортни възли – там където има пряка връзка с други средства за 

придвижване.  

Насока 5: Моделът „Възел-място“ и операционализираният му вариант, описан в 

изследването като „Модел на пеперудата“, ясно демонстрира значението на близостта 

при разполагането на функциите до терминала на основния транспорт във възела, 

интензивността и нивото на смесване на функциите. Плановите инструменти, които 

определят тези характеристики и показатели на средата в българската система за 

планиране за ОУП и ПУП. Тяхна е задачата да предвидят по-голяма концентрация около 

възлите и в частност около терминалите на висококапацитетния масов обществен 

транспорт. За сравнение, действащият ОУП на СО предвижда изцяло развитие на 

вторичните и частично на  третичните градски центрове около трасетата и пресичанията 

на улиците от I до III клас, без категорична обвързаност с трасетата на МОТ и още по-

малко – на техните пресичания.  

Основният инструмент, който следва да зададе тези решения, е Общият 

устройствен план (ОУП) с План за Транспортно-комуникационна система (ТКС) и План за 

устойчива мобилност (ПУГМ) към тях. Инструментите от следващо равнище, които 

трябва да приложат общоградската политика са съответно: Генерален план за 

организация на движението  (ГПОД), подробни устройствени планове (ПУП), План за 

интегрирано управление на община (ПИРО), а също и секторни планове: Програма за 

управление на качеството на атмосферния въздух, План за действие за управление, 

предотвратяване и намаляване на шума в околната среда и др.  
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Идентични или еквивалентни документи определят стратегическата и оперативна 

рамка за развитие на интермодалните транспортни възли и в останалите много големи 

градове в България.  Тяхното разработване, комуникиране със заинтересованите страни, 

приемане, прилагане и оценяване изисква прилагане на интегриран подход, който да 

бъде обезпечен със съответния експертен и институционален капацитет. Намирането на 

решения на комплексни проблеми, където често заинтересованите страни имат 

противоречащи си интереси, изисква подготовка на добре обучени кадри. Това поставя 

съответните задачи пред  образованието на специалистите. Съществено е те да 

придобият умения за прилагане на интердисциплинен подход, който да предлага 

решения в широкия спектър на разнообразни типове проблеми.  

Надграждане на индикаторите за комплексна оценка 

При определяне на състоянието на индекс А. “Качество на възела“:  

    обособяване на два отделни индикатора за пешеходно и велосипедно 

движение (в т.ч. и електрическата микромобилност) с оглед на по-детайлна оценка на 

безмоторната достъпност от и до възела; 

    въвеждане на нов индикатор, отразяващ предлагането на услуги за гъвкав 

транспорт и споделена мобилност, в т.ч. и на автомобили; това може да бъде 

комбинирано и с предлагането на интегрирани транспортни услуги между 

индивидуален и масов обществен транспорт; 

    въвеждане на нов индикатор, отразяващ условията за безопасност на 

различните участници в движението .  

Надграждането на индекс Б. „Качество на мястото“ включва: 

    човешко присъствие, динамичност, концентрация и разнообразие на  

активността в публичното пространство; 

     социално приобщаване, изразяващо се в способността на публичното 

пространство да приютява различни социални групи и да създава условия за равенство 

и справедливост при съвместното ползване; 

     културна стойност на мястото, формирана от извършвани дейности, обекти на 

културата, културни ценности и др.; 

     икономическа стойност на мястото, формирана от цени на недвижимата 

собственост, активност на търговски, обслужващи и др. обекти, публични и частни 

инвестиции и т.н.; 

     качество на преживяването в публичното пространство, формирано от  

усещането и възприятието сред ползвателите, което определя и начина, по който те го 

оценят;  тук може да бъде включено и психологическото въздействие на мястото върху 

отлените типове ползватели – транзитно преминаващи, живущи, работещи, посетители.  
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     екологични и здравно-хигиенни качества на публичното пространство, което да 

включва нивото и състоянието на озеленяване, чистотата на пространството, степента на 

запечатване на почвата, топлинни острови, ослънчаване на пространства и сгради, 

качество на сметосъбирането, нива на шум, качество на атмосферния въздух, градски 

каньони и др. показатели; 

     ниво на безопасност и сигурност, което да включва нивото и характера на 

криминогенната обстановка, чувството за сигурност сред ползвателите и др.  

Изброените тематични направления показват, че по отношение на индекса за 

„Качество на мястото“ авторът идентифицира по-широко поле от теми спрямо 

представените в модела близост, интензивност и смесване, които следва да намерят 

своето място при оценката, спрямо индекса за  „Качество на възела“.  

Всяко едно от предложенията е обект на допълнително изследване, което трябва 

да конкретизира съдържанието (включените показатели) и формулите за изчисление на 

всеки един индикатор. На база горните предложения за надграждане на модела, е 

направен изводът, че определянето на качеството на мястото се нуждае от проучване и 

допълване с по-голям набор от индикатори, спрямо качеството на възела. Това се дължи 

на твърде комплексния характер на  факторите, влияещи върху формирането и 

функционирането на публичното пространство. Такова надграждане изисква 

предложение за методика за оценка на всеки един нов индикатор. Всеки нов индикатор 

е отделна тема, която изисква задълбочено проучване, така че да бъде предложен 

адекватен и обективен подход.  

Надграждане на приложните изследвания 

Проверката на „Модела на пеперудата“ е извършена за три интермодални 

транспортни възела, намиращи се в строителните граници на град София. Разгръщането 

на териториалния обхват на приложните изследвания, създава възможност за 

надграждане в следните последващи етапи: 

Етап 1: Изследване мрежите от възли в обхвата на строителните граници на 

останалите три много големи града, центрове на метрополни райони в България – 

Пловдив, Варна и Бургас. Това включва прилагане на подхода, изпробван в София, за 

идентифициране на мрежа от възли за всеки един от останалите градове и предложение 

за единна типологизация, базирана върху транспортните и пространствено-

функционални фактор.  

Етап 2: Изследване мрежите от възли отвъд обхвата на строителните граници на 

четирите много големи града, така че да бъдат обхванати техните функционални ареали. 

Това може да създаде необходимостта от надграждане на установената типологизация 

на възлите в строителните граници, тъй като ще обхватът ще включи възли с друг тип 

специфични характеристики -–извънградски възли, такива в малки населени места и др.   
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Етап 3: Изследване мрежата от интермодални възли на национално равнище, така 

че да бъде обхваната територията на цялата страна с всички категории селища. Така 

може да бъде достигната пълнота в типологизацията на възлите в страната.  

Етап 4: Прилагане на оценка на интермодалните транспортни възли по 

адаптирания (Глава 3, раздел 3.2) и след това надграден „Модел на пеперудата“ (по 

насоките в Глава 3, раздел 3.5). 

Потенциално отражение на промените в обществените условия след 

обявената пандемия от COVID-19 върху предмета и задачите на изследването 

Таблица 7.  Потенциалното въздействие на наблюдавани обществени промени 

и тенденции, произтекли от пандемията Ковид-19, върху индикаторите в „Модела 

на пеперудата“  

Индикатор Въздействие 

Пешеходна и 

велосипедна 

достъпност 

Индивидуалната мобилност става традиционно предпочитана пред масовата. 

Карането на колело и ходенето пеш са възприемани като по-здравословни 

средства за придвижване, което е предпоставка за техния избор. По наблюдения 

на автора в последната година се наблюдават вариращи явления в отделни 

европейски страни. Значима тенденция е нарастване придвижването с 

велосипед в много европейски градове, което е съпътствано с обособяването на 

много нови трасета. В България и в частност София подобни тенденции на масова 

промяна в поведението и трансформации на комуникационно-транспортната 

инфраструктура не се наблюдават.  

Пешеходните пространства запазват, а и вероятно увеличават своята 

притегателна сила, което води до по-интензивни пешеходни движение, което е 

основно с цел почивка,  развлечение и оползотворяване на времето в открита 

среда. 

 

Достъпност с 

масов 

обществен 

транспорт 

Обща тенденция е намаляването на ползването на масов обществен транспорт - 

както за градски, така и за междуградски пътувания. В София тази тенденция 

също е изразена, въпреки че МОТ остава основен начин на придвижване. Това 

да определена степен се дължи на цялостното намаление в броя на градските 

пътувания, като липсват актуални данни за разпределението по вид транспорт 

(модален сплит). 

 

Улична мрежа и 

автомобилна 

достъпност 

Индивидуалният транспорт - придвижването с леки коли, засилва своята 

популярност. В България и София, това е устойчива тенденция и преди кризата, 

причинена от Ковид-19. Това създава допълнителни рискове за здравословните 

качества на средата. В бъдеще това може да доведе до отреждане на повече 

място за пешеходци и велосипедисти в уличната мрежа. То ще бъде с оглед 

осигуряване на адекватни възможности за здравословно ползване на 

публичното пространство.  
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Индикатор Въздействие 

Близост Промените във функционалното ползване на градските места, в т.ч. и на 

публичното пространство са значими. Голяма част от работните места трайно 

спират да бъдат посещавани (напр. офисите), а според конкретните 

противоепидемични мерки се ограничава или дори спира временно 

посещението на обекти на образованието, спорта, културата, общественото 

хранене, развлеченията и др. Последното се отразява и върху броя на 

посетителите в прилежащите публични пространства (. Престоят у дома става 

ежедневие за значителна част от гражданите. Засилва се ролята на градската 

среда в пряка близост до дома – квартала в радиус от 10-15 мин. пешеходна 

достъпност, която трябва да осигури удовлетворяването на ежедневни 

потребности: пазаруване, услуги, отдих и др. Извършването на голям набор от 

дейности във виртуална среда поражда потребност от прекарване на 

свободното време навън, в общуване на живо. Това води до интензивно 

ползване на публичното градско пространство за отдих и социален обмен – 

градски паркове и градини, детски площадки, пешеходни улици и площади. 

Дебатът за плътността на градската среда добива нови измерения и засилва 

своята актуалност. В условия на строги ограничителни мерки съществени ползи 

могат да бъдат открити при обитаване на среда с ниска плътност, индивидуални 

къщи с дворове и пряк контакт с природна среда. В условия на умерени мерки 

ползите от интензивността на градската среда, близостта до услуги,  

възможностите за социализация на живо се оценяват високо. Във всеки един 

случай нараства значението на здравословните качества на средата – тези с 

благотворен ефект върху физическото и психическото състояние на 

ползвателите.  

3. Основни приноси на дисертационния труд 

Авторът декларира общо седем приноса на дисертационния труд към 

изследователското поле на интермодалните транспортни възли и тяхното влияние върху 

формирането на градското публично пространство. Те са групирани в две категории:    

Теоретични приноси: 

1. Прилагане на интегриран подход за идентифициране на взаимодействието 

между транспортни и пространствени фактори при формиране на интермодалните 

транспортни възли и съответните им публични пространства в градската среда. 

Приносът е осъществен в изпълнение на  задачи 1 и 2 и е представен в Глава 2 и 

Глава 3, раздел 3.1 на Дисертационния труд.  

2. Адаптиране на международно приетия теоретичен модел „Възел-място“ за 

оценката на интермодални транспортни възли (операционализиран чрез „Модела на 

пеперудата“) към урбанистичния контекст на много големите български градове чрез 

предложения за промяна в показателите и методите за изчисление на индикаторите. в.  

Приносът е осъществен в изпълнение на задача 4 и е представен в Глава 3, 

раздел 3.2 на Дисертационния труд.   
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3. Формулиране на насоки за надграждане на адаптирания модел, така че да бъде 

развит обхвата от фактори, които влияят върху качеството на възела и качеството на 

мястото.  

Приносът е осъществен в изпълнение на задача 7 и е представен в Глава 3, 

раздел 3.5 на Дисертационния труд. 

Приложни приноси:  

4. Изграждане на методическа рамка за типологизиране на интермодални 

транспортни възли в много големите градове на България. 

Приносът е осъществен в изпълнение на задача 3 и е представен в Глава 4, 

раздели 4.1, 4.2 и 4.3 на Дисертационния труд.   

5. Експериментална проверка на ефективността на адаптирания „Модел на 

пеперудата“ в специфичния български урбанистичен контекст чрез прилагането му в три 

характерни казуса в София. 

Приносът е осъществен в изпълнение на задача 5 и е представен в Глава 4, 

раздели 4.4, 4.5 и 4.6 на Дисертационния труд. 

6. Разработване на методически насоки за интегриране на резултатите на 

дисертационния труд в действащите инструменти на пространственото планиране в 

България.  

Приносът е осъществен в изпълнение на задача 6 и е представен в Глава 5, 

раздел 5.3 на Дисертационния труд. 

7. Обосноваване на необходими надграждащи приложни изследвания.   

Приносът е заложен в задача 7, като е разработен в Глава 5, раздел 5.4 на 

Дисертационния труд. 
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