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Увод
Планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма
за София) е стратегически документ, който определя средносрочните цели и
приоритети и свързаните с тях мерки и действия за устойчиво развитие на общината и
връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална
стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на
общината (в съответствие с чл. 13, ал. 1 от ЗРР). Документът осигурява
пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни
политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване
на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия
(в съответствие с чл. 13, ал.2 от ЗРР).
Програмата за София се изработва за територията на цялата община, като се
определят зони за приоритетна намеса и прилагане на интегриран подход (описани в
част IV в този документ) за удовлетворяване на идентифицираните в анализите нужди и
за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със
съседни общини и местни партньори в лицето на заинтересованите страни.
Структурата на документа има логическа последователност и взаимна обвързаност.
Аналитичната част на документа е основа за формулираните стратегически цели и
приоритети (описани в част II на Програма за София), а дефинираните подходи и
механизми за управление (описани по-надолу в настоящата част V на Програма за София),
наблюдение и оценка (описани в част VII на Програма за София) осигуряват практическото
изпълнение и постигането на целите и приоритетите.
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имат инфраструктурен и инвестиционен характер, изискват ресурс и време за
подготовка – анализи, проучвания, проектиране, процедиране, съгласуване и други
съпътстващи действия, които следва да бъдат отчетени от Звеното за управление
(описано подробно в т.3 на настоящата част V от Програма за София) и заложените
отговорници за отделните мерки.
За да бъдат осъществени амбициите, заложени в стратегическата част на документа,
са определени 102 мерки, повечето от тях засягащи различни сектори. Всяка от мерките
включва подробно описание на необходимите действия и възможни проекти. Посочени са
също така отговорните звена на Столичната община, както и списък от потенциални
партньори. Мерките са остойностени и е формиран общ индикативен бюджет,
необходим за реализацията на Програма за София. Създадена е и система за
приоритизация на мерките, която цели да насочи вниманието и ресурсите в посока
реализация на най-комплексните и важни за максимално много заинтересовани страни
мерки. Направен е също така списък с важни за общината проекти - интегрирани и
секторни, който не е изчерпателен, а пожелателен. В синхрон с подхода, който ще бъде
прилаган при реализацията на териториални инвестиции чрез европейските фондове,
Програма за София насочва ресурси към определени територии, без да ограничава
инвестициите в други. Това важи особено за проекти, които не биха изисквали публичен
ресурс. Определените в Програмата зони за въздействие могат да бъдат използвани от
частните инвеститори за ориентир в типа и обема на необходимите инвестиции, но
самата Програма не поставя ограничения върху това къде да бъдат осъществявани
частните инвестиции.

Програмата за реализация на Програма за София има оперативен характер. Тя предоставя
взаимообвързани политики и пакети от мерки, действия и идейни проекти, които в
синхрон подпомагат изпълнението на Визия за София за периода 2021 - 2027 и заложените
стратегически и специфични цели и приоритети и от там подпомагат и постигането на
устойчивото и интегрирано развитие на общината. Най-съществените структурни
елементи на Програма за София са мерките и привързаните към тях проектни идеи (т.2
от настоящата част V) по специфичните цели и свързаните с тях приоритети. Чрез
мерките Програмата цели да изведе вътрешната и външната съгласуваност на
факторите и необходимите ресурси за развитието на общината. Съставни елементи на
мерките са свързаните с тях действия, които биват обединени по териториален,
секторен, управленски, технически и времеви признак и със синергия и общ бюджет
търсят възможности за кумулативен ефект. Всяка мярка включва комплексни
взаимосвързани действия и идейни проекти, които подлежат на финансиране чрез
различни източници и средства. Следва да се обърне внимание, че тези мерки, които
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В процеса на стратегическо планиране, с цел извеждане на най-адекватната социално
стимулираща, природосъобразна и икономически ефективна Програма за реализация, са
спазени следните основни принципи за интегриране на отделните компоненти на
секторните политики:
● „Мисли глобално, действай локално” - мерките към специфичните цели отразяват
текущото състояние и актуалните проблеми, както и възможностите и
ресурсите на Столична община в контекста на глобалните предизвикателства,
свързани с опазване на околната среда, устойчивото развитие, смекчаването на и
адаптацията към климатичните промени, социалното равенство,
образователните дефицити, балансираното развитие на територията,
икономическите ограничения и възможности.
● Реалистичност и ефективност – планирани са изпълними приоритети и мерки за
периода за действие на стратегическия документ. Целите, мерките и дейностите
имат пряко отношение към проблемите и спецификите за територията на
Столична община, без да се подхожда прекалено оптимистично към решаването на
проблеми, които зависят от външни фактори или изискват непосилни за общината
усилия, ресурси или време. Разбира се, проблемите, които изискват дългосрочни
усилия за тяхното разрешаване, ще изискват и последващо планиране и изпълнение
на мерки след периода на действие на Програма за София.
● Ресурсна обезпеченост – планираните мерки, дейности и проекти са съобразени с
възможностите за финансиране, ресурсната обезпеченост, законодателните
норми и ограничения, наличните капацитет и компетенции и реалните
възможности за тяхното повишаване.
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Заложените мерки, дейности и идейни проекти надскачат секторното планиране и
очертават преки и индиректни връзки с други сектори. Както за дефинирането им, така
и за изпълнението им много важен фактор са различните заинтересовани страни (НПО,
бизнес, граждани, изследователски структури, държавни администрации и ведомства и
др.), както в ролята им на целеви групи на политиките и интервенциите, така и в ролята
им на потенциални партньори и инициатори на промяна. Така дефинираните комплексни
мерки подлежат на финансиране от различни източници с комбиниране на секторни
финансови средства и други възможни източници, включително и собствено
финансиране.
На следващите фигури може да се види взаимната обвързаност на мерките и целите.
Визуално са представени преките, индиректните и допълващи връзки.
Мерки с директни връзки към специфичните цели

Разработването на Програмата за София приложи на практика принципа за
партньорство и сътрудничество. Различни заинтересовани страни бяха
идентифицирани и въвлечени в процеса на формиране на мерките към специфичните цели
на Програмата (Процесът е описан в част III на Програма за София).
Програмата за реализация на Програма за София се разработва в съответствие с
концепцията за интегриран подход при планирането, която залага комплексни
интервенции с по-широк обхват на действие, които с изпълнението си постигат повече
от една цел и по-пряко подпомагат изпълнението на заложената стратегическа част и
по-специално Визията за развитие на Столична община за периода 2021-2027.
Конкретният подход разглежда интегрираността на няколко отделни нива. От една
страна през Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ, които са представени в
т.3 на настоящата част V), а от друга и на конкретно ниво мерки и връзки помежду им.
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Мерки с директни, индиректни и допълващи връзки към специфичните цели – интегриран
ефект
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местно, регионално и национално ниво, но и с оглед на дългосрочните цели за
неутрална към климата Европа, намерили израз в Европейската зелена сделка.
● Оценка и анализ на икономическите, социални, културни и управленски аспекти на
средата, отчитайки потенциалите и връзките между тях и свързаните с тях
секторни политики в съответните сфери на европейско, национално, регионално и
местно ниво.
● Отразяване на резултатите от екологичните, социалните, културните,
икономическите и управленски анализи в процеса на стратегическото планиране
посредством интегриране на устойчивостта на развитието на общината на
всички нива на стратегическо планиране - визия, стратегически цели и
приоритети, специфични цели. Отчетени са местните специфики и потенциали за
развитие, като са интегрирани в предложените решения под формата на мерки,
свързани с тях действия, идейни проекти и интегрирани териториални
инвестиции.
● Дефинирането на всички цели и мерки е направено с цел търсене и планиране на
различни аспекти на отделните политики на СО по начин, по който те в максимална
степен допринасят за „По-адаптивна, устойчиво развиваща се, приобщаваща и
многообразна община, фокусирана върху икономика на знанието и предлагаща повисоко качество на живот в по-чиста среда“ (Визия за периода 2021 - 2027).

Програмата за София цели и планира постигане на устойчиво развитие чрез интегриран
подход, който поставя фокус върху опазването на околната среда и връзките ѝ със
социалните, културни и икономически аспекти на планиране. Това се осъществява чрез:
● Оценка и анализ на компонентите и факторите на околната среда, отчитайки
наличните и потенциалните връзки между тях, както и със секторни политики в
съответствие с приети и в процес на разработване стратегически документи на
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Програма за София привежда в действие (за 7 годишен период) дългосрочната стратегия
за развитие на общината, представена в одобрената от Столичния общински съвет
Визия за София 2050, която сама по себе си също е интегриран стратегически документ.
В този смисъл Програма за София служи и за средносрочна стратегическа рамка, която
подава насоките за интегриране на действията по различните секторни политики. Тя
привежда глобалните тенденции за планиране, съобразявайки ги с местния контекст и
насоки, според по-високо поставените в йерархично отношение стратегически
документи „Национална концепция за пространствено развитие“ и „Интегрирана
териториална стратегия за Югозападен регион“ 2021 – 2027 от ниво 2 (подробно
описание в част II на Програма за София). Освен на стратегическо ниво, насоките от
тези документи са приведени и интегрирани на ниво действие в Програмата за
реализация чрез своите съставни части – мерки, действия, идейни проекти и ИТИ.
Извеждането на мерките и свързаните с тях компоненти и привеждането им от
секторни в интегрирани действия става чрез вплитане на секторните действия,
заложени в поредица от важни за общината стратегически документи. Програма за
София разпознава и интегрира плановете и програмите за климат и енергия като ПДУЕК
(проект на План за действие за устойчива енергия и климат), Плана за устойчива градска
мобилност (ПУГМ), Регионалното прединвестиционно проучване за ВиК (РПИП), както и
други стратегически документи в различни сектори като Стратегия за туризъм,
Стратегия за култура, План за действие за зелен град и др.
На схемата по-долу може да се видят нагледно изведените връзки на Програма за София с
действащите в страната стратегически документи, както и с тези на общинско ниво
(действащи, в процес на разработване или одобрение, както и предстоящи за създаване). В
програмата за реализация са изведени връзките с тези документ на ниво мярка. В
сферата, в която няма действащ стратегически документ, неговото създаване следва
да бъде съобразено и координирано със заложените в съответната секторна политика
мерки и действия.
Програма за София може да бъде актуализирана в зависимост от условията на средата и
очаквани и настъпили промени в нея, които значително биха се отразили на
изпълнението на планираните мерки. Тази възможност цели да подсигури максимално
ефективно и адаптивно изпълнение на поставените визия, цели и приоритети съобразно
наличните и потенциални предимства или да предотврати негативни последствия.
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В настоящия програмен период фокусът на планирането е прехвърлен от стимулиране
на развитието на населените места към стимулиране на развитието на територии и
от секторни инвестиции към интегрирани инвестиции. Това е и подходът, който е
основа за формиране на настоящата Програмата за реализация. Следва да се обърне
внимание, че по отношение на секторните политики за планиране дейностите в тези
сфери следва да се съобразят с резултатите от националното картиране на нуждите.
Списъкът с мерки, действия и идейни проекти е разгърнат в по-голям детайл в т.2.3.
по-надолу. Мерките обхващат всички аспекти на околната среда, кръговата икономика и
зелените инвестиции и инфраструктура – техническа и транспортна, социални,
културни и градоустройствени аспекти, управление, туризъм, здравеопазване и всички
аспекти на икономиката и образованието. В своите дефиниции и изведени действия
мерките по специфични цели надскачат секторната политика, за да отчетат връзки и с
други свързани сектори, за да се постигне най-прекия път за устойчивото развитие на
общината и региона. С цел по-лесното разбиране, изпълнение и отчитане на Програма за
София, мерките са подредени по директните им връзки със специфичните цели. Описани
са смисълът на всяка мярка, както и списък с действия и идейни проекти. В описанието
на мерките са идентифицирани и отговорниците за тяхното изпълнение и потенциални
партньори, които могат да бъдат привлечени. Голяма част от изведените потенциални
партньори са били част от разработването на пакета с мерки, а други предстои да
бъдат ангажирани в хода на изпълнение на програмата (процесът по включване и
подробният списък с включени заинтересовани страни и потенциални партньори са
описани в част III на Програма за София). В списъчен формат и с индикативни бюджети
мерките са представени и в Приложение 1. Неразделна част от Програма за реализация е
Приложение 1А, където са представени важните за общината проекти, подредени по
приоритети и специфични цели. Приложението е разделено на три листа: първият
показва важните за общината проекти в тематични групи, чиито отделни подобекти
(където е приложимо) са изредени подробно във втория лист на таблицата. Третият
лист надгражда формалните изисквания и извежда не инфраструктурни, но важни за
развитието на общината инвестиции.
Подробните описания на ИТИ и целият процес по извеждане на темите им са описани в т.3
на настоящата част V. Те включват инвестиции в бизнес и иновации, транспорт,
образование, социални дейности, екология, здраве, спорт и туризъм и обхващат голяма
част от територията на Югозападния регион и най-вече общините в непосредствения
агломерационен ареал на столицата, както и Благоевград.
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Схема на връзките
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Използвани съкращения:
Стратегически, планови и програмни документи с национален и регионален
териториален обхват:
ИПОЕК-РБ - Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република
България
ИТС - Интегрирана транспортна стратегия
ИТСР-ЮР - Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния регион
НКПР(А) - Национална концепция за пространствено развитие (Актуализация)
НПрКЗВ - Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха
НПрПКАВ - Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
НПр - Национална програма “Цифрова България”
НПрР “България 2030” - Национална програма за развитие “България 2030”
НСАЖВХ-Б - Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България
НСАИК - Национална стратегия за адаптация към изменението на климата
НСД - Национална стратегия за детето
НС - Национална стратегия “Цифрова трансформация на България”
НСДРН-РБ(А) - Национална стратегия за демографско развитие на населението в
Република България (Актуализация)
НСК(А) - Национална стратегия за киберсигурност "Киберустойчива България"
(Актуализация)
НСМ - Национална стратегия за младежта
НСНРБ - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия
НСРНИ-РБ(А) - Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България (Актуализация)
НСРФВС-РБ - Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
в Република България
НСУРТ-РБ(А) - Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република
България (Актуализация)
НСХУ - Национална стратегия за хората с увреждания
ПУРБ-ДР - План за управление на речните басейни в Дунавски район
РГПВиК-ТСО - Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията (Проектно
наименование)
СД - Стратегия за децентрализация
СРБК - Стратегия за развитие на българската култура
СРЕУ-РБ(А) - Стратегия за развитие на електронното управление в Република България
(Актуализация)
СРПИ-РБ - Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България
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СРРООУ-РБ - Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето
в Република България
СРУВиК-РБ - Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България
Стратегически, планови и програмни документи с общински териториален обхват:
КПрНИЕВЕИБ-СО - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община
КПрПКАВ-ТСО - Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
на територията на Столична община
ОУП-СО - Общ устройствен план на Столична община
ПАКП-СО - План за адаптация към климатичните промени на Столична община
ПДУЕК - План за действие за устойчива енергия и климат
ПДУПНШОС-АС(А) - План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на
шума в околната среда на агломерация София (Актуализация)
ПУГМ-ГС - План за устойчива градска мобилност на град София
САКП-СО - Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община
СДГСВ-ТСО - Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на
Столична община
СДТ-С - Стратегия за дигитална трансформация на София
СИПМВЗТ-ТСО - Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна
топлина на територията на Столична община
СМХ-СО - Стратегия за младите хора на Столична община
СО-СО - Стратегия за образование на Столична община
СРК-С - Стратегия за развитие на културата в София "София - творческа столица"
СПЛРДУ - Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
СРИИ-ТСО - Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията
на Столична община по части "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекции на речни
корита" (Актуализация)
СРСТД - Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация
СРФАФВССТД-СО - Стратегия за развитие на физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община
СУОС-СО - Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община
Нормативни актове:
ЗВ - Закон за водите
ЗВО - Закон за висшето образование
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ЗЕВИ - Закон за енергията от възобновяеми източници
ЗЕУ - Закон за електронното управление
ЗЗБ - Закон за защита при бедствия
ЗЗД - Закон за закрила на детето
ЗЗРК - Закон за закрила и развитие на културата
ЗЗШОС - Закон за защита от шума в околната среда
ЗК - Закон за киберсигурност
ЗКН - Закон за културното наследство
ЗОИК - Закон за ограничаване изменението на климата
ЗОС - Закон за общинската собственост
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ЗП - Закон за пътищата
ЗПУО - Закон за предучилищното и училищното образование
ЗРР - Закон за регионалното развитие
ЗТ - Закон за туризма
ЗУТ - Закон за устройство на територията
ЗФВС - Закон за физическото възпитание и спорта
ЗХУ - Закон за хората с увреждания
ЗЧАВ - Закон за чистотата на атмосферния въздух
ЗМ - Закон за младежта
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V.2.1. Приоритизация на мерките
С цел да се оптимизират ресурсите и да се постави добра основа за управление на
интегрирания документ екипът на Софияплан, в сътрудничество с външен експертикономист, разработи система за приоритизация на мерките в контекста на
Програмата за реализация на Програма за София. Така създадената система за оценка
подрежда мерките по степен на важност за тяхното изпълнение в контекста на
няколко основни компонента, които извеждат факторите за устойчиво развитие и
свързаните с тях елементи.
Системата за приоритизация на мерките в Програма за София е разработена на база
системата за оценка на мерки и проекти, разработена от Световната банка за целите
на устойчивото градско развитие (Ilfov County Development Strategy 2030). Екипът стъпва
върху разработката на Световната банка за област Илфов, от една страна поради
високата оценка, която документът получава по линия на представения стратегически
подход и оценка на проектите заложени в нея, а от друга поради факта, че Световната
банка е и консултант на МРРБ в хода на разработване на ИТИ за настоящия програмен
период. Изведените в системата за оценка на Световната банка по-общи компоненти,
очертаващи принципите на устойчивото развитие, са доразвити и адаптирани за СО.
Така извадените като основни колони на оценителната система са приведени към
местния контекст, определен от Методически насоки и изискванията, които имаме
като община. Резултатът е значително по-подробна система, която на точков принцип
оценява гражданската подкрепа, екологичните аспекти на действията, икономическите
характеристики и възможности, както и ползите за отделните заинтересовани страни
на плана - жители, бизнес, НПО, посетители. В допълнение, което надгражда заложеното
като система за оценка от Световната банка, се добавят точки и за съответствие и
подпомагане изпълнението на йерархично по-високо стоящите стратегически
документи, с които Програма за София се обвързва.
В резултат са изведени следните компоненти и подкомпоненти, които съставят
Системата за приоритизация на мерките в Програма за София:
● Съответствие на мярката с нуждите на населението, като се оценява въз основа
на степента, в която:
o мярката е дефинирана като нужда от граждански организации;
o мярката е дефинирана като нужда от населението;
o населението на общината има преки ползи от мярката.
● Съответствие на мярката с нуждите на частния сектор и посетителите на
града, като се оценява дали и доколко:

●

●

●

●
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o частният сектор има преки ползи от мярката;
o мярката е дефинирана като важна от сдружение на браншови и
професионални организации;
o посетителите на града имат преки ползи от мярката.
Съответствие на компонентите на мярката с аспекти, свързани с околната среда
и климатичните промени, като се оценява дали и доколко:
o мярката допринася за адаптацията към климатичните промени;
o мярката допринася за декарбонизацията;
o мярката допринася за ресурсната ефективност;
o мярката допринася за чистотата на въздуха/ водите/ почвите.
Съответствие на компонентите на мярката с аспекти, свързани със социалното
включване, като се оценява дали и доколко:
o мярката допринася за социалното включване.
Оценка доколко мерките са финансово устойчиви, като се оценява:
o наличието на реалистично оформена стратегия за формиране на печалба на
мерките;
o наличието на реалистично оформена стратегия за продължаващо
финансиране и поддръжка от страна на държава, община, други (публични
финансови средства) на мерките.
Оценка на ефекта на мерките върху развитието на секторите (търсен ефект на
множител) - оценява се интегрираност.

Добавени са и допълващи оценки в категориите за съответствие със стратегиите от
по-високо йерархично ниво – НКПР, ИТСР на ЮЗР, Визия за София.
Изведената система за оценка цели най-вече да изведе на преден план мерки, които
директно подпомагат устойчивото развитие на територията на СО, тъй като такива
мерки получават по-високи оценки по значимите компоненти, които имат и сравнително
висока тежест в общата оценка.
Екологичните, социалните и икономическите аспекти са неразделна част от
формулираните цели и приоритети и намират конкретен израз и в планираните мерки.
Отчита се и необходимостта от смекчаване на и адаптиране към климатичните
промени, намаляване на риска от бедствия, подсигуряване на възможности за развитие
на населението и стабилен икономически растеж в балансирана и добре развита градска
и природна среда.
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Списъкът с мерки, подредени по приоритетност според описаната по-нагоре система, е
представен детайлно в приложение към настоящия документ.
Така създадената система за оценка може да бъде адаптирана за оценка на проектни
предложения и да намери своето място и в процеса по реализация на Програма за София. Тя
ще бъде предадена с подробно описание на екипа за Управление на Програма за София
(описан подробно в т.3 в тази част на документа).

V_Програма за реализация | 1080

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

V.2.2. Индикативен бюджет
Индикативният бюджет на Програма за София е представен в Индикативната финансова
таблица съгласно Приложение 2 от Методически указания на МРРБ. Той представлява
обща рамка на необходимите ресурси за реализация на Програмата. Включва всички
ангажименти по изпълнението ѝ, поети от всички страни на местното развитие с
водеща роля на местното самоуправление. Ресурсите за реализацията на Програмата
включват всички планирани средства за осъществяването на идентифицираните като
важни за развитието на общината мерки, действия и идейни проекти и ИТИ.
Представени са три финансови прогнози - песимистична, нормална и оптимистична,
които стъпват върху подход на остойностяване, описан в следващия абзац.
Базата за дефиниране на прогнозните бюджети и очертаването на възможната
финансова рамка стъпва върху капиталовата програма на СО за предходния програмен
период, и тригодишната прогноза до 2022. За базова година е ползвана 2020, като
процентите инфлация и растеж, проследени от предходния програмен период (2014 2020) се начисляват върху 2020. Капиталовата програма включва всички възможни
източници на финансиране, които общината е ползвала в предходния период, както и
нейните собствени средства и подкрепата от държавата и от ЕС, също така и
финансовите инструменти. По този начин се прави прогноза за финансовия и
административен капацитет на СО за настоящия период в контекста на възможността
за собствено финансиране и административен капацитет за привличане на финансиране
от ЕСИФ. Изхождайки от спецификата на периода, който предполага изпълнение на
мерките в партньорство с местни заинтересовани страни (бизнес, НПО,
изследователски структури и др.), се прави и оценка на финансовия и административен
капацитет за усвояване на средства от тяхна страна. Тази оценка е индикативна и
стъпва върху публично достъпната информация за договорените проекти и техните
стойности (включва собствено финансиране и привлечени средства) по различните
оперативни програми, публикувана на https://www.eufunds.bg/bg за периода 2014 - 2020 г.
Разглеждайки в съвкупност тези две линии на финансиране става видно, че
потенциалният достъп до средства се увеличава значително, което води до прогнози,
които изглеждат по-оптимистични. От тук тръгва и концепцията за извеждане на
няколко бюджетни прогнози. Вероятно преходът към новата концепция на работа в
партньорство първоначално ще забави достъпа до всички налични средства и ресурси, но
в средносрочен план ще доведе до активирането на повече и то не само финансов ресурс,
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както и по-устойчиви резултати. Този подход е избран на база наложеният принцип на
интегрираност, който предполага ресурсите да се разглеждат обобщено.
Най-общо, оценката стъпва върху два взаимосвързани подхода за изчисление на мерките
и възможността за тяхното реалистично прилагане в периода 2021-2027 г. На първо
място всяка мярка е остойностена посредством експертна оценка на дейностите,
включени в нея. След остойностяване на всички 102 мерки се получава сума, която трябва
да бъде предвидена за осъществяването им. Следва създаване на три прогнозни
бюджета за периода 2021-2027 г. - песимистичен, реалистичен и оптимистичен, с цел
определяне на възможностите за финансиране на мерките.
При песимистичния вариант за периода 2021 - 2027 г. се предвижда 3% инфлация и 0%
растеж годишно. При този бюджет финансирането не е достатъчно за всички мерки. За
това тук финансовия подход стъпва върху приоритизацията на мерките, като се цели
да се осигури финансиране поне за приоритетните 10 мерки, а останалите се
дофинансират на равна процентна база.
При реалистичния вариант за периода 2021 - 2027 г. се предвижда 3% инфлация и 2%
растеж годишно. И при този бюджет финансирането не достига за всички мерки.
Поради тази причина се предвижда същия подход, както при песимистичния вариант,
като се финансират напълно първите 10 мерки, а другите се дофинансират на равна
процентна база.
При оптимистичния вариант за периода 2021- 2027 г. се предвижда 3% инфлация и 5%
растеж годишно. При него финансирането също не достига, но с оглед на мащабността
на проектите, реализацията и финансирането на някои от тях биха преминали и в
следващия период. Тук също се използва подхода, при който първите 10 мерки се
финансират напълно, а другите се дофинансират на равна процентна база.
Общата индикативна стойност на бюджета на Програма за София е:
● в песимистичния вариант е 5 380 422 998 лв.
● в реалистичен вариант 5 890 224 594 лв.
● в оптимистичния вариант 6 745 373 015 лв.
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Оптимистичен вариант на индикативна финансова таблица:
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Приложение № 2
Оптимистичен вариант
Програма за София НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Период
2021 – 2027

Собствени
средства Общински
бюджет

Отн. дял Републиканс
(%)
ки бюджет

Отн. дял (%)

Средства от ЕС

Отн. дял (%)

Други
източници

Отн. дял (%)

ОБЩО в лв.

ОБЩО %

СЦ1 По-устойчиво
развитие и подобрена
свързаност

900 949 549

13.4

525 956 539

7.8

1 945 688 515

28.8

41 193 363

0.6

3 413 787 966

50.61

СЦ2 Повишаване
конкурентоспособността
на общината и развитие на
икономика на знанието

248 506 068

3.7

145 072 931

2.2

536 673 116

8

53 209 631

0.8

983 461 745

14.58

СЦ3 По-развити социална и
културна среда

615 815 088

9.1

359 500 677

5.3

1 329 912 809

19.7

42 894 730

0.6

2 348 123 304

34.81

1 765 270 705

26.2

1 030 530
146

15.3

3 812 274 440

56.5

137 297 724

2

6 745 373 015

100

ОБЩО

Най-много средства са предвидени за изпълнение на мерките и приоритетите по
Стратегическа цел 1 (По-устойчиво развитие и подобрена свързаност). В
оптимистичния вариант на прогнозата това са 3 413 787 966 лв. и 2 348 123 304 лв. са за
Стратегическа цел 3 (По-развити социална и културна среда) и останалото за
Стратегическа цел 2 (Подобряване на конкурентоспособността на общината и развитие
на икономика на знанието), което е 983 461 745 лева. Дори в този вариант, наличните
средства няма да достигнат за изпълнение на всички мерки изцяло. Това е поради
възможността изпълнението на предвидените мерки да премине и в друг период, както и
имайки предвид ограниченията на реалния капиталов бюджет, с който разполага
Столична община.

V_Програма за реализация | 1082

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

лист 1083 от 1286

Песимистичен вариант на индикативна финансова таблица:
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Приложение № 2
Песимистичен вариант
Програма за София НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Период
2021 - 2027

Собствени
средства Републикански
Отн. дял (%)
Общински
бюджет
бюджет

Отн. дял (%)

Средства от ЕС

Отн. дял (%)

Други източници Отн. дял (%)

ОБЩО в лв.

ОБЩО %

СЦ1 По-устойчиво
развитие и подобрена
свързаност

754 310 794

14

440 351 732

8.2

1 561 141 426

29

29 561 164

0.5

2 785 365 117

51.77

СЦ2 Повишаване
конкурентоспособността
на общината и развитие на
икономика на знанието

187 439 079

3.5

109 423 230

2

387 928 841

7.2

38 184 273

0.7

722 975 423

13.44

СЦ3 По-развити социална и
503 995 480
културна среда

9.4

294 222 600

5.5

1 043 082 280

19.4

30 782 099

0.6

1 872 082 458

34.79

26.9

843 997 562

15.7

2 992 152 547

55.6

98 527 536

1.8

5 380 422 998

100

ОБЩО

1 445 745 353

В песимистичния вариант на прогнозата тези суми са както следва: 2 785 365 117 лв. за
Стратегическа цел 1, 1 872 082 458 лв. за Стратегическа цел 3 и 722 975 423 лв. за
Стратегическа цел 2.
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Реалистичен вариант на индикативна финансова таблица:
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Приложение № 2
Реалистичен вариант
Програма за София НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Собствени
средства Републиканс
Отн. дял (%)
Общински
ки бюджет
бюджет

Отн. дял (%)

Средства от ЕС

Отн. дял (%)

809 465 573

13.7

472 550 002

8

1 704 268 958

28.9

33 820 970

СЦ2 Повишаване
конкурентоспособността
210 489 855
на общината и развитие на
икономика на знанието

3.6

122 879 817

2.1

443 170 577

7.5

СЦ3 По-развити социална и
546 099 839
културна среда

9.3

318 802 292

5.4

1 149 772 188

26.6

914 232 111

15.5

3 297 211 724

Период
2021 - 2027
СЦ1 По-устойчиво
развитие и подобрена
свързаност

ОБЩО

1 566 055
267

В реалистичния вариант на прогнозата тези суми са както следва: 3 020 105 503 лв. за
Стратегическа цел 1, 2 049 0892 162 лв. за Стратегическа цел 3 и 820 226 930 лв. за
Стратегическа цел 2
Следва да се вземе под внимание, че финансовата рамка отразява всички възможни
източници на финансиране - собствени средства (на администрацията и на
заинтересованите страни), заемни средства, включително и от финансови
инструменти, от фондове на ЕС, национални и общински бюджети, допълнителни ресурси
от други източници - публични и частни и др. Необходимо е да се обърне и специално
внимание и на новите възможности за финансиране, които ще работят в първите 4
години на периода, а именно Националният план за възстановяване и устойчивост и
свързаните с него механизми. Към настоящата прогноза не са включени средствата по
Плана за справедлив преход, тъй като към настоящия момент по него не се предвиждат
средства за СО. Индикативната финансова рамка включва и средства директно насочени
към частния бизнес и други заинтересовани страни, които могат да бъдат потенциални
бенефициенти извън рамките на СО.

Други източници Отн. дял (%)

ОБЩО в лв.

ОБЩО %

0.6

3 020 105 503

51.27

43 686 681

0.7

820 226 930

13.93

19.5

35 217 843

0.6

2 049 892 162

34.8

56

112 725 493

1.9

5 890 224 594

100

Посочените финансови ресурси по мерки и стратегически цели, както и общата сума
представляват индикативни стойности, които може да претърпят корекции в
зависимост от начина на изпълнение на Програмата, промените в пазарните условия,
потенциалната необходимост от предефиниране на мерките и заложените идейни
проекти и необходимостта от гъвкавост при прехвърляне на суми между отделните
стратегически цели на база на налагащи го обстоятелства.
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V.2.3. Списък с мерки по Специфични цели
V.2.3.1. Специфична цел 1: По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с
интегриран природен капитал
1.М1.

Обновяване, ревитализация и смяна на функция на територии с отпаднало
първоначално предназначение, изоставени и/или замърсени

Обновяване и ревитализация след отстраняване и/или консервация на замърсявания и/или
рекултивация на постиндустриални, вкл. нарушени бивши добивни и преработвателни
терени за цветни метали и уран, инфраструктурни, военни територии.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Идентифицираните и локализирани в Програма за София потенциално критични
райони (бивши, изоставени)- индустриални зони, хвостохранилища, табани,
рудници, сгуроотвал и др., да бъдат проучени за настоящо ниво на замърсяване,
като проучването на широкия обхват може да включва дистанционни методи,
които да се допълнят и верифицират с подходяща мрежа от пробовземания за
тежки метали, радионуклиди и др.. Терените с налични и потенциални замърсявания
са идентифицирани и картирани в приложение към анализ почви на ПИРО. Следва да
се включат като минимум и най-спешно терените на и асоциирани с бившия
комбинат Кремиковци, уранодобивната и преработваща индустрия, както и
бившата база на НЦРРЗ.
● Идентифициране и картиране на изоставени терени и такива с отпаднало
първоначално предназначение.
● Определяне на съществуващото състояние - географско разположение и мащаб на
замърсявания, вкл. оценка на риска от ветрови и воден разнос (унос) от замърсени
терени, оценка на извършена рекултивация.
● Оценка на замърсявания на дънни седименти на водни обекти, актуално
геодезическо заснемане и оценка на радиологичната обстановка и на техническото
състояние на откоси на рудници и табани.
● Изготвяне на публичен регистър за СО (в допълнение на регистъра на увредените
площи на ИАОС) и карта на всички замърсени почви, водни обекти и нарушени
терени на територията на Столична община (СО), допълване и актуализиране на
регистъра на ИАОС с увредени площи, спрямо реалната актуална ситуация..
● Изготвяне на план за действие по отстраняване/ консервация/ деконтаминация на
стари екологични щети и замърсявания, рекултивация и обновяване с
идентифицирани бюджети и партньорства, включително:
o рекултивация на замърсени и нарушени терени и превръщането им в паркове
и зелени площи. Залесителни мероприятия с участие на доброволци, за
подробности виж мярка 1.М14;
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o при необходимост, отводняване на обекти с цел превенция на
разпространението на замърсители;
o търсене на синергия между стопански интереси и необходимостта от
превенция разпространението на замърсители чрез публично-частно
партньорство за обновяване на замърсени терени с условие за изчистване/
консервация на замърсителите и/или рекултивация на терените в
зависимост от бъдещото ползване (напр. изграждане на депа за земни маси
или депо за строителни отпадъци, което ще е в съответствие и с мярка
3.М2), фотоволтаични инсталации и инфраструктура за съхранение на
енергия, изграждане на нови обекти на зелената система, въвеждане на
иновативни и кръгови технологии за преработка и добив на ресурси от
замърсените терени и др..
o да се изясни състоянието на земеделските земи в близост до бившия
комбинат Кремиковци, които според картата за земеразделяне са
замърсени, чрез извършване на таргетирани изследвания за нивото, вида и
разпространението на замърсителите, както и дали те се отлагат в
земеделските култури, където такива се произвеждат на тези територии.
При установяване на концентрации на тежки метали и други замърсители в
земеделските култури и не предприемане на адекватни дейности по
изчистването на замърсителите. Като. това може да наложи промяна на
ползването им и последващи грижи за възстановяване на плодородието им.
o приоритетно отстраняване/ консервация на стари замърсявания и
рекултивация на почвите в териториите за ревитализация на
производствени обекти и създаване на Смф.
■ За радиоактивното замърсяване на територията на бившата
площадка на Националния център по радиобиология и радиационна
защита (НЦРРЗ); собственост сега на БЧК има достатъчно данни,
както и план за действие, който да започне незабавно изпълнение.
■ “Разлив Яна“, площта на който се оценява на 120 хектара (или 1200 дка)
и коритото на р. Янешница
■ зоната на въздействие от дейностите на уранодобива обхваща
землищата на Кремиковци, Яна, Горни Богров, Сеславци и Бухово с
приблизителна площ 160 хил. дка
o Да се направи обследване и предприемане на действия за съставяне на
актуални карти за радиоактивното състояние на гама фона, почвеното
замърсяване и др. показатели, които да доведат до спешни мерки за
деконтаминация на анализираните обекти, както и на тези, които ще се
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открият при извършването на така необходимия радиационен мониторинг
на територията на софийското поле.
o междувременно да се ограничи достъпа до бившо хранилище на НЦРРЗ със
замърсена площ с радионуклеиди , където има табели, че има замърсяване, но
няма охрана и има достъп.
● Стратегия за развитие на зоните за добив на полезни изкопаеми.
● При актуализация на ОУП преразглеждане на устройствения режим на тези
територии след оценка на актуалното им състояние и картиране на
замърсяванията; преценка на възможностите за промяна на функционалното
предназначение на бивши индустриални територии (вкл. хвостохранилища,
сгуроотвали, табани, рудници, територии за добив и др.). Включване на регистъра
на замърсените терени и предвижданията на плана за действие за отстраняване
на замърсявания и ревитализация на териториите като задължителна част от
анализите за допускане на процедури по нови ПУП (вкл. изменения на действащи) в
СО.
● Интегриране на регистъра на замърсените терени и плана за действие за
отстраняване на замърсявания и ревитализация на териториите при процедиране
и одобрения на ПУПове в СО.
Срок за изпълнение: 3 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция “Околна
среда”, дирекция “Зелена система”), ОП “Софияплан”, Столична агенция за приватизация и
инвестиции; Направление “Архитектура и градоустройство”, Направление аварийна
помощ на СО,
Потенциални партньори: “Софинвест” ЕООД, ГИС София, Научни институти към БАН напр. ИКИ, академични организации, напр. ХТМУ, МГУ, ЛТУ и др., специализирани
предприятия напр. Минпроект, БЧК, частни и държавни структури провеждали
изследвания с вече налични данни (ползвани/ цитирани в ПИРО) министерства и техните
подструктури: МИ, МЕ, Екоинженеринг, ИАОС и др., при възможност частни
изследователски и инвеститорски компании и партньори от ЕС с оглед финансиране от
програми на ЕС, инвеститори във ВЕИ/ фотоволтаични инсталации, инвеститори в
асоциирани дейности със строителния бранш, частни лица, собственици на замърсени
или изоставени терени, концесионери на инертни материали.

1.М2.

лист 1086 от 1286

Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги

Картиране и анализ/ оценка на екосистемите и екосистемните услуги (ЕСУ),
предоставяни от природата в рамките на СО. Изработване на концепция за
интегрирането им в градското планиране и управлението на зелена система, на водните
площи, на защитените зони и територии и биоразнообразието. Допринасяне за
изпълнение на ангажимента до 2020 г. всяка страна-членка на ЕС да включи
екосистемните услуги в системите си за отчет и докладване.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване на базирана върху екосистемните услуги информационна система за
състоянието на урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях услуги
чрез съвкупност от индикатори за оценка и картиране с оглед на по-доброто
разбиране и прилагане на секторните политики за устройство и развитие на
териториите.
● Картиране, класификация и анализ/ оценка на растителност, биоразнообразие (в
потенциалните зони с богато биоразнообразие и вкл. ценни стари гори) и всички
екосистеми спрямо техните екосистемни характеристики.
● Разработване на стратегия и план за действие за опазване на биоразнообразието.
● Интегриране в и запазване на зоните с доказано богато биоразнообразие и ценни
гори във фаза на старост чрез устройствени механизми в процеса на изменение на
Общия устройствен план, в НЕМ(Национална екологична мрежа) или по друг
адекватен законов начин.
● Разработване на план за управление на паркове и градини с доказано богато
биоразнообразие.
● Картиране на териториите спрямо проблемите/ нуждите от ЕСУ.
● Изготвяне на и актуализация на 3 години на публична карта с предоставяните
екосистемни услуги.
● Изготвяне на и актуализация на 3 години на публична карта на нуждите и недостига
на екосистемни услуги.
● Изработване на наръчник за озеленяване/ поддръжка на територии с подходящи
растителни видове спрямо техните екосистемни характеристики и спрямо
идентифицираните нужди. Подборът на растения за озеленяване в града следва да
се съобразява със замърсяването на въздуха, но и с оглед на климатичните промени
и тенденцията за засушаване и интензивни извалявания.
● Разработване на финансови механизми за поддръжка и разширение с цел
подобряване качеството на средата, минимизиране на разходите по поддръжка, вкл.
самофинансиране чрез плащане за ЕСУ, продажба на квоти от погълнати парникови
газове.
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● Картите на предоставяните екосистемни услуги и на недостига/ нуждата от
такива да се интегрира в планирането при изменение на ОУП и при процедиране на
ПУП, ДЗД, ДОС.
● Създаване на система за насърчаване изграждането и поддържането на "зелени"
покриви, успоредно със създаването на нормативни стимули за заместващо
наземно озеленяване и проучване на екосистемните ползи. Проучването следва да
включва терените с най-голяма нужда (напр. горещи точки с проблеми на поемната
способност на канализация и речни корита при интензивни валежи, липса на терен
за улично озеленяване и риск от градски топлинен остров). Преглед и ревизия на
нормативната уредба вече е стартирала с актуализация на наредбата за зелената
система, следва да продължи с предложение за специфични текстове в ЗУЗСО.
Дейността е свързана и интегрирана с последващи дейности в мерки 1.М5. и 9.М1.
● Картиране на кариерни езера и проучване на възможността за приобщаването им и
изграждането им като зони за отдих.
● Разработване на програма за изграждане на задържатели за дъжд и внедряване на
стандарта за настилки към Наредбата за градската среда;
● Разработване на план със стимули за екологосъобразен туризъм, например
опознавателен, спортен, вкл. наблюдение на птици и т.н., подобрен достъп и
изпълнение на мерки за опазване в защитените зони (конкретно Лозенска планина),
както и извън защитени зони в планините около СО, вкл. Люлин планина, Стара
планина и Витоша.
● Общината да възложи изготвяне на планове за управление на предварително
приоритизирани защитени територии (защитени местности, природни
забележителности) по реда и условията на Наредбата за разработване на планове
за управление на защитени територии (Обн. ДВ. бр.13 от 15 февруари 2000 г.).
● Обособяване на гори във фаза на старост по смисъл на §1, т. 43 от Допълнителните
разпоредби на Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите и в
съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 5 от същата наредба.
● Разработване на генерален план за цялостно озеленяване с подходящи видове,
предоставящи различни ЕСУ, в зависимост от нуждите на териториите.
Планиране и изграждане на защитни растителни пояси по протежение на пътнотранспортните комуникации, защитни ивици от горски насаждения край водните
течения и край водните канали. При невъзможност/ липса на място на вече
съществуващи, да се изградят пояси/ стени с увивна и пълзяща растителност
след направен анализ на ЕСУ. Интегрирана дейност с дейностите към мярка 1.М17.
● Разработване на програма за запазване и развитие на зелени клинове на София,
включително иновативни методи за финансиране, реализация и управление, напр.

лист 1087 от 1286

чрез плащане за предоставяните екосистемни услуги от ползвателите и
общината.
● Възстановяване на обезлесени стръмни терени и залесяване на деградирали,
ерозирали и свлачищни терени.
● Провеждане на информационни кампании за запознаване на жителите на общината с
биологичното разнообразие, екосистемите и ползите от природата
(екосистемните услуги) на нейната територия, както и със заплахите и начините
за опазването им.
Срок за изпълнение: 2 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция “Околна
среда”), Направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”,ОП
“Софияплан”, Направление “Архитектура и градоустройство”
Потенциални партньори: научни институти, ИБЕИ на БАН, Природонаучния музей,
Биологическия факултет на СУ, дирекция на Природен парк “Витоша”, НСЗП на МОСВ и НПО
с включване на граждани и експерти, вкл. от Научни институти извън страната
проявили готовност за предоставяне на разработки и др. от техническия и
метеорологичен институт Лозана и др.. Ползване на установени приложения за
картиране на биоразнообразие от граждани и експертната оценка/ преглед и анализ от
страна на експертите.
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1.М3.

Определяне на действия за намаляване на ефекта от градския топлинен остров

Мярката има за цел да се създадат инструменти, които да работят интегрирано, за да
се намали риска от градския топлинен остров и неговото негативно влияние върху
населението.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изграждане на зелена система и зелени стени с увивни растения (след анализ на
подходящите видове) в териториите с увеличен риск от топлинни вълни.
Например на открити пешеходни зони, площади и други.
● Изграждане на системи за оросяване с водна мъгла и фонтани в пешеходни зони,
площади, детски площадки, зони с увеличен риск от топлинни вълни/ топлинен
остров.
● Възстановяване на градски чешми и изграждане на нови, вкл. проучване на
възможността за използване на пожарните хидранти за чешми в екстремна
топлина.
● Създаване на система за предупреждение при горещи дни (на таблата на градския
транспорт) към гражданите.
● Засенчване/ климатизация на сградите от социалната инфраструктура, попадащи
във високо уязвимите зони.
● Подмяна на запечатани настилки с пропускливи и стимулиране на използване на
пропускливи материали и превенция на запечатване на почви - задължителен
елемент при ремонти и при планиране на нови повърхности. (Има връзка с топлинен
остров и ВИК мрежа и натоварването й при интензивни валежи).
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция “Климат,
енергия и въздух” и дирекция “Околна среда”)
Потенциални партньори: ОП “Софияплан”, научни институти, академични институти,
НПО в направление “климат и въздух”, бизнес организации.

1.М4.

лист 1088 от 1286

Актуализация на оценката на геоложкия риск

Целта на мярката е да обнови и детайлизира оценката на геоложкия риск в СО, създавайки
редица изследвания за геологията на територията на общината. Това е нужно поради
наличието на множество рискови зони на територията на града и общината, които се
нуждаят от повече изследвания, детайлни знания и устойчиво планиране и управление на
територията в зоните на риск. Част от действията, необходими за превенция на риска
от свлачищни процеси, са разписани в мярка “Разработване и изпълнение на ландшафтноустройствени проекти за възстановяване и рекултивация на деградирали, ерозирали и
замърсени и свлачищни терени”.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Установяване къде на територията на СО има глинести непропускливи почви,
които задържат вода.
● Изследване на зоните с потенциален риск от свлачище и оценка на вероятността
от проявление. Започване от свлачищни райони, а след това и с тези, които са
потенциално опасни (в рамките на града и районите, предвидени за урбанизация по
ОУП).
● Анализ на риска от втечняване на почвите в зоните с потенциален риск поради
наличието на фино зърнести и прахови почви в Софийската котловина.
● Актуализирана оценка на сеизмичния риск за съоръженията от критичната
инфраструктура на СО (по видове).
● Определяне на сервитути около зоните с потенциален риск от свлачище със
специални правила/режими за управление на териториите в тях. Потенциален
ефект от това може да бъде въвеждането на строителна забрана или изискване за
създаване на отделно геоложко проучване за устойчивостта на терена, когато има
инвестиционен интерес в зона на риск, което да включва конкретния терен и
неговите съседни терени.
● Въвеждане на стандарт за изграждане на подземната инфраструктура, основан на
знанието за риска от втечняване на почвите на територията на СО.
● Създаване на специфични правила и нормативи към подробни устройствени планове
(ПУП) за идентифицираните зони с потенциален риск
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”, направление “Обществено
строителство”, дирекция “Аварийна помощ и превенция”
Потенциални партньори: научни институти и университети (БАН, Минно-геоложки
университет), “Геозащита” ЕООД - Перник (към МРРБ), НИМХ, направление “Европейски
политики, международна дейност и туризъм”, Столична дирекция Пожарна безопасност и
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защита на населението (СДПБЗН), Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на
населението (ГДПБЗН).

1.М5.

лист 1089 от 1286

Преминаване към нискоемисионно или беземисионно битово отопление

Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление на твърди и изкопаеми
горива.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Промяна на отоплението на дърва и въглища с екологични и нискоемисионни
алтернативи на домакинства.
● Развиване и финансиране на схеми за подмяна с алтернативни източници на
отопление - термопомпи, фотосолари, геотермална енергия и др.
● Поддръжка на актуален регистър на отоплението с твърди горива.
● План за изграждане на покривни фотоволтаични инсталации след анализ на
подходящите покриви. Планът да включва технологичен, регулаторен и
пространствен анализ и препоръки, като пространствения анализ да включва
интегриран подход за непрепокриване на територии с тези подходящи и
определени за изграждане на зелени покриви; Дейността цели интегрираност с
мерки 1.М2. и 9.М1.
● Изграждане на локални топлофикационни системи, което включва изготвяне на
техническо задание/техническа спецификация за обследване на възможностите за
изграждане на локални топлофикационни системи, вкл. на геотермална енергия след
проучване на капацитета и съвременните технологии за територията на
Столична община.
● Въвеждане на стимули и механизми за финансиране на мерки за енергийна
ефективност и подмяна на отоплението в сградния фонд.
● Изготвяне на план и въвеждане на нискоемисионни зони за битово отопление в
приоритетни райони, ограничаващи използването на дърва и въглища за отопление,
при едновременно предоставена възможност за териториалния обхват на тези
зони за безвъзмездна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища. При
определяне на териториалния обхват да се направи анализ и моделиране на
въздействието на базата на адекватна инвентаризация на емисиите,
систематични и представителни (корелирани към официалните измервателни
станции) измервания и моделиране.
● При създаване на ПУП приоритизиране на енергийна инфраструктура, която
предоставя достъп до ниско- или беземисионни източници на отопление, както
индивидуална или комунална от доставчик.
Срок за изпълнение: 6 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция “Климат,
енергия и въздух”)
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Потенциални партньори: “Топлофикация София”, Българска фотоволтаична асоциация,
ВЕИ и ЕЕ асоциации и браншови представители, Министерство на енергетиката, МРРБ,
АУЕР, инвеститори във ВЕИ проекти - фотоволтаични и геотермални, Минно-геоложки
университет, ХТМУ, Технически-университет, БАН - различни институти, НПО.

1.М6.

лист 1090 от 1286

Преминаване към нискоемисионен или беземисионен транспорт - обществен и
частен

Намаляване на замърсяването на въздуха от транспортния сектор, използващ изкопаеми
горива.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Стимулиране на подмяна на стари и замърсяващи автомобили с нови ниско- или без
емисионни. Ясен времеви хоризонт за преминаване към електромобили на
обществения, служебния, таксиметровия и логистичния транспорт (куриери,
доставки и др.).
● Подобряване на енергийната ефективност и електрификация на градския
транспорт.
● Меки мерки за стимулиране на електрификация на частния автопарк - данъчни
облекчения и др. стимули за покупка за нисък клас електромобили.
● Постепенно ограничаване и дестимулиране на внос на стари замърсяващи
автомобили (след анализ), запазване и развиване на стимули като безплатно
паркиране на електроавтомобили.
● Въвеждане на нискоемисионни зони за транспорта след направен анализ и
моделиране на въздействието на базата на адекватна и пълна за нуждите на
определяне на НЕЗ инвентаризация на емисиите, при необходимост след изграждане
на система за събиране и актуално и надлежно събиране на необходимите данни.
● Осигуряване на техническа и административна възможност за контрол,
санкциониране, мониторинг на въведена НЕЗ и информиране на обществото за
въвеждането и. Промени в национална и местна нормативна база във връзка с
въвеждането на НЕЗ.
● Липсата на катализаторите е проблем, който следва да се контролира и да не се
допускат автомобили да минават на технически преглед. СО следва да предприеме
действия по съгласуване с компетентните органи за технически преглед ,
включително да се измерва азотен диоксид. СО следва да координира въвеждането и
прилагането на адекватни контролни мерки от страна компетентните власти.
● Създаване, поддържане и годишно актуализиране на регистър с данни за броя и
характеристиките на автомобилите в София за нуждите на инвентаризации,
транспортно моделиране и планиране и др.
● Анализ на приноса на Летище София към замърсяването на въздуха и планиране на
съвместни мерки за намаляване на влиянието с Министерство на транспорта и
концесионера.
● Създаване на устройствено обезпечаване на система от позиции за
инфраструктура за зареждане на електроавтомобили.
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● Изграждане на собствени ВЕИ за ел. независимост за подобряване на енергийната
ефективност и електрификация на градския транспорт, вкл. експлоатация на
водород за нуждите на МГТ.
Срок за изпълнение: 4 години
Отговорник: Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: Дирекция “Климат, енергия и въздух”, Направление
“Архитектура и градоустройство”, автопроизводители и търговци, НПО,
представители на електроавтомобили, логистични и таксиметрови компании, Летище
София, КАТ. Направление дигитализация на СО.

1.М7.

лист 1091 от 1286

Създаване на условия за намаляване на концентрациите и задържането на
замърсители във въздуха

Намаляване на концентрациите и задържането на замърсители във въздуха и
подобряване на проветряването на града през т.н. зелени клинове и др. чрез
градоустройствени, законодателни и активни мерки.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Анализ на влиянието на градската морфология върху разпространението на
замърсители, вкл. на градски каньони, зелени площи и микроклиматични специфични
характеристики на отделни зони.
● Създаване на разширена информационна база за анализ на влиянието на градската
структура и местно време и климат върху КАВ, която да включва: набиране на
информация за климата, местното време, градската структура/морфологията на
града и влиянието им върху КАВ с цел изграждане на пространствен модел
(включително климатично зониране, ако е необходимо).
● Изграждане на иновативни системи за намаляване на замърсяването на въздуха със
сензори за следене на качеството на атмосферния въздух в реално време и
наличието на ключови замърсители (фини прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10),
приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2)) и с филтри за
пречистване на въздуха, които да бъдат разположени пилотно на най-оживените
кръстовища и спирки на градския транспорт в Столичната община и други места с
високи нива на замърсители. Тази мярка доуточнява и конкретизира дейностите по
оптимизация на мониторинга на КАВ , описани в мярка 1.М.13:
o Анализ на най-високо урбанизираните райони в София, районите с най-високи
нива на замърсители на въздуха, на най-оживените кръстовища и спирки на
градския транспорт
o Разработване на прототип на устройство с датчици, които да измерват
качеството на атмосферния въздух, и пречистващ въздуха филтър, улавящ
основните замърсители на въздуха
o Пилотно тестване на устройството и анализ на възможностите за
скалиране и репликиране в други райони
o Разработване на модули за събиране, анализ, визуализация и съхранение на
данни
o Разработването на необходимите информационни системи и уеб
сайт/мобилно приложение
o Създаване на бази данни в сътрудничество със заинтересованите страни в
града
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o Интегриране на данните от устройствата с вече съществуващите бази
данни на СО (данните от измервателните станции, на територията на
Столичната община и платформата AirThings
● Извеждане и въвеждане на допълнителни изисквания принципи за градоустройство
вкл. препоръки за отстояния, кинт, ориентация на сгради и др. за осигуряване на
добро проветряване на кварталите.
● Картиране на кални точки, ползващи се не на последно място за паркиране,
озеленяване и затревяване.
● Прилагане на дейности от генерален план за цялостно озеленяване на уличната
мрежа в столицата, планиран за разработване в 1.М17 и търсене на синергия за
определяне на териториалните интервенции според резултатите от мярка 1.М2.
● Проектиране на защитни растителни пояси около съществуващите и новите
комуникационно-транспортни артерии. Където това е неприложимо - изграждане
на зелени стени с увивни растения след анализ на подходящи видове, които имат
най-добро влияние върху поглъщането на прахови частици, без вредни влияния като
алергени или вторично отделяне на летливи органични съединения, свързано и с
шума.
Срок за изпълнение: 3 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция “Зелена
система”, дирекция “Климат, енергия и въздух”) и Направление “Дигитализация, иновации и
икономическо развитие”
Потенциални партньори: ОП “Софияплан”,направление “Транспорт и градска мобилност”,
направление “Зелена система, екология и земеползване”, Център за градска мобилност,
Столичен автотранспорт, Зелена София, Катедра “Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ
„Кл. Охридски“, Институт по Метеорология на БАН, НПО, европейски научни институти и
организации, представители на местната екосистема.

1.М8.

лист 1092 от 1286

Подобряване на състоянието и управлението на хидротехническите и
хидромелиоративни съоръжения в урбанизираните и неурбанизираните
територии

Подобряване на състоянието и управлението на тези съоръжения в урбанизираните и
неурбанизираните (земеделски и горски) територии, като се вземат предвид рискът от
наводнения, рискът от засушаване, планирани територии за отдих, осигуряване на
минимален екологичен отток и оводняване за осигуряване на биоразнообразието, след
извършване на анализи за определяне на всички необходими действия, включително
приоритизацията им.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Анализ на физическото състояние и съществуващата проводимост на коритото
на река Искър от стената на яз. Искър до северните граници на СО.
● Анализ на физическото състояние на хидротехническите съоръжения по река Искър
в обхвата на границите на СО от яз. Искър.
● Анализ на вместимостта на яз. Панчарево.
● Правен анализ на собствеността на хидротехническите съоръжения и стоящите
водни тела на територията на СО, който да послужи за идентифициране на
заинтересованите страни и рисковете, до които води сложната структура на
управление и собственост.
● Анализ на правната рамка и оптимизиране на начина на управление на съоръженията
и процесите на ниво СО, включително координация между отделните институции,
отговорни за поддържане на съоръженията и извършване на поддържащи дейности.
Идентифициране и разработване на схема/ органиграма с ясна дефиниция на
отговорните лица и функциите им. Идентифициране на необходимост от промени
в нормативната рамка във връзка с реорганизация на отговорности, координация и
стопанисване.
● Изготвяне на специализирани програми за устойчиво развитие и мониторинг на
напоителните и отводнителните полета на територията на Столична община:
o Специализирана програма “Анализ и оценка на въздействието на изградените
отводнителни и напоителни масиви върху прилагането на ОУП”;
o Специализирана програма “Възможности за възстановяване и развитие на
хидромелиорациите”, която да предвиди и комбинирани мелиорации за
предпазване от негативните въздействия на обилни и интензивни валежи.
● Преразглеждане на устройствения режим на териториите, на които са изградени
хидротехническите и хидромелиоративни съоръжения съоръжения при
актуализация на ОУП след извършване на оценка на актуалното им състояние.
● Анализ, подготовка или актуализиране на проектна готовност; избор и прилагане
на природосъобразни решения за защита на биоразнообразието (ихтиофауна).
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● Дейности по реализация на проектните решения
o Анализ на необходимостта от ремонт/модернизиране на рибозащитата;
o Проект за изземване на наносите на яз. Панчарево;
o Осигуряване на минимален екологичен отток и оводняване за осигуряване на
биоразнообразието.
o Създаване на условия за обособяване на зони за отдих и рекреация около
откритите водни течения и площи, включени по ОУП в тематичните
паркове: р. Лесновска – във Воден парк “Искър”, язовир Филиповци – в парк
“Жива вода”, р. Какач, Църна бара, Блато, Доброславска, Крива река – в парк
“Полето”, и други.
Срок за изпълнение: 4 години
Отговорник: Направление “Правен и административен контрол”, Направление
“Архитектура и градоустройство”, Направление "Зелена система, екология и
земеползване" (дирекция “Околна среда”), ОП “Софияплан”, Направление “Обществено
строителство”, ОП “София-проект”
Потенциални партньори: Министерство на енергетиката (НЕК – „Язовири и каскади“),
Напоителни системи (МЗХ), МОСВ (Басейнова дирекция), МРРБ, “Софийска Вода”
(концесионер).

1.М9.

лист 1093 от 1286

Подобряване на хидроморфологичното състояние и управлението на водите

Изготвяне на програма за управление на повърхностните и подземните води на
територията на СО с цел приоритизация на дейностите и по-добро управление.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изготвяне на програма за управление на повърхностните и подземните води на
територията на СО, която трябва да служи за приоритизация на дейностите по
управлението им (хидротермалните ресурси са разгледани отделно). Програмата
трябва да включва:
o подпомагане за активизиране и координация при изготвяне на хидрология и
хидрогеология на водните тела (повърхностни и подземни) на територията
на СО;
o подпомагане за активизиране и координация при анализиране състоянието
на повърхностните и подземните води – химично, биологично и екологично
състояние; идентифициране на замърсявания от битово фекални води,
замърсители от земеделски дейности, тежки метали, радионуклиди и други
замърсители, резултат от настоящи и стари антропогенни дейности, вкл.
неотстранени стари екологични замърсявания;
o подпомагане за активизиране и координация при планиране на адекватни
мерки по изчистването им, вкл. анализ и изземване на замърсени утайки (във
водоеми, използвани в миналото в минната и добивна и преработвателна
индустрия, след картиране на замърсени терени и водоеми) и
нерегламентирано депонирани отпадъци;
o обследване на речните корита с цел идентифициране на критични точки и
създаване на решения;
o анализ на възможностите за създаване на ретензионни обеми/ влажни зони
за поемане на екстремните водни количества в и извън урбанизираните
територии;
o анализ на собствеността на речните корита и деретата, който да обхване
цялата речна мрежа на територията на СО и създаване на план за действие
за решаване на идентифицираните проблеми;
o изготвяне на технически паспорти на коригираните речни корита.
● Оценка на кариерни езера за създаване на нови водни площи за отдих след изтичане
на концесиите.
● Подпомагане за активизиране и координация за изземване на замърсени утайки в
стоящи водни обекти, вкл. от стари минни и преработвателни замърсявания (след
картиране и оценка на замърсените обекти, свързани с минала минна,
преработвателна индустрия)
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Срок за изпълнение: 4 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”, Направление "Зелена
система, екология и земеползване" (дирекция “Околна среда”), ОП “Софияплан”, ОП “Софияпроект”, Направление “Обществено строителство”.
Потенциални партньори: БАН - институти по Хидрогеология и Хидрология и
метеорология, Басейнова дирекция, МОСВ, частни инвеститори

лист 1094 от 1286

1.М10. Ограничаване на шумовото натоварване от големи пътни и улични артерии
Целта на мярката е да се ограничат негативните влияния от тежкия трафик по
големите пътни и улични артерии, разположени в близост до жилищни зони.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване на шумозащитни бариери в зоните, в които има прекомерно шумово
натоварване от големите пътни и улични артерии. В проектите следва да бъдат
заложени съчетания от земни насипи и/или други масивни шумозащитни елементи
в комбинация с подходящо озеленяване (след анализ), благоприятстващо
разсейването на шума и ограничаването на праховото замърсяване съгласно
препоръките в екологичната оценка на ОУП.
● Рехабилитация на релсовите пътища с шумово и виброизолационни елементи.
● Поддържане и адаптиране на времевите графици за работа на фирмите,
занимаващи се със сметопочистване и сметоизвозване, по начин, щадящ съня на
жителите на Столична община.
● Подмяна на контейнерите за битови отпадъци с по-ниско шумови съдове (метални
с гумени уплътнения на капака или други).
● Проектиране на защитни растителни пояси около новите комуникационнотранспортни артерии съгласно екологичната оценка на ОУП.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”), направление “Обществено строителство”
Потенциални партньори: НПО
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1.М11. Създаване на система за мониторинг и ранно известяване за бедствия
Фокусът на мярката е разработването и внедряването на системи за ранно
предупреждение с компоненти за мониторинг и известяване, комуникация и
разпространение и повишаване на способността за реагиране. Единната система може
да е разделена на отделни компоненти, включвайки много опасности, като найприоритетни за разработване са направленията наводнения и горски пожари. Една от
целите на мярката е да надгради съществуващата система за мониторинг на водните
обекти на територията на СО и да я разшири в посока мониторинг и ранно
предупреждение при настъпване на бедствия.

лист 1095 от 1286

Потенциални партньори: научни институти (БАН), Столична дирекция Пожарна
безопасност и защита на населението (СДПБЗН), Главна дирекция Пожарна безопасност и
защита на населението (ГДПБЗН).

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Надграждане на системата за мониторинг и ранно предупреждение при високи нива
на реките (ACWA) на територията на СО, като бъде разширена мрежата от точки
за наблюдение, честотата на отчитане на водните нива да зависи от наличието
на обилни валежи, а регистрите да стават достъпни за анализ на дългосрочните
тенденции и нуждите на планирането; (фокус върху мониторинга);
● Създаване на комплексна общинска система за оповестяване на населението и
институциите при бедствия и аварии, интегрирана с националната система
(фокус ранно предупреждение);
● Създаване на общинска система за наблюдение и ранно известяване за горски
пожари;
● Създаване на комуникационни канали за постоянен обмен на информация с
отговорните звена при извънредни ситуации в общинската и държавната
администрация;
● Интегриране на всички системи за мониторинг, с цел визуализация на всички
критични точки и обекти в риск от бедствия и аварии;
● Повишаване на капацитета на дирекция “Аварийна помощ и превенция” за справяне с
бедствия и авария, както и на всички други структури на СО, които са отговорни
лица за реагиране при бедствия или авария.
● Повишаване на капацитета на ОП „Столично предприятие за третиране на
отпадъци”, Депо Надежда и всички структури на СО (които за отговорни лица за
реагиране при настъпване на авария) за извършване на радиационен контрол и
оперативни процедури за действие при открити радиоактивни отпадъци (фокус
превенция от аварии)
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: Дирекция “Аварийна помощ и превенция”, направление “Дигитализация,
иновации и икономическо развитие”
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1.М12. Широкообхватна оценка на риска от наводнения
Мярката цели създаването на Оценка на риска от наводнения на база анализите от
предложената мярка „Подобряване на хидроморфологичното състояние и управлението
на водите“, по-конкретно изготвянето на Програма за управление на повърхностните и
подземните води на територията на СО, която трябва да служи за приоритизация на
дейностите по управлението им. Мярката е директно обвързана и с дейностите по
следните предложени мерки: „Подобряване на състоянието и управлението на
хидротехническите и хидромелиоративни съоръжения в урбанизираните и
неурбанизираните територии“, „Подобряване на мониторинга, анализа и оценката на
състоянието на околната среда, включително по отношение на здравето“, както и
„Устойчиво интегриране на природния капитал, посредством подобрено планиране и
управление на зелената система“. Това ще послужи за изготвяне на детайлна оценка на
риска от наводнения, отчитайки всички преки и косвени фактори при риск от
настъпване на наводнения.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване на подробна карта на риска от наводнения за териториите от СО с
идентифициран потенциален риск от наводнения;
● Оценка на риска от наводнения за съоръженията от критичната инфраструктура
на СО (по видове);
● Организиране на информационни кампании за населението за превенцията от риска
от наводнение с акцент върху дейностите, които всеки може да извършва.
Срок за изпълнение: 6 години
Отговорник: Дирекция “Аварийна помощ и превенция”
Потенциални партньори: Направление "Зелена система, екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”), НИМХ-БАН, МОСВ, Басейнова дирекция, Столична дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН), Главна дирекция Пожарна
безопасност и защита на населението (ГДПБЗН), ОП “Софияплан”.

лист 1096 от 1286

1.М13. Подобряване на мониторинга, анализа и оценката на състоянието на околната
среда, включително по отношение на здравето
Тази мярка цели подобряване на мониторинга на въздуха, водите, почвите, шума и
нейонизиращите лъчения.
Мярката включва действия и/или идейни проекти в следните направления:
● Въздух: инвентаризация на емисиите по източници, изграждане на единна публична
система с по-гъста мрежа от измервателни станции. Интегриране в единната
система на всички източници на данни официални. напр. ИАОС, общински (с включена
поддръжка за периода) и неофициални от научни институти, граждански мрежи и
др., след първоначална и периодична на макс. 3 години калибрация на данните. Като в
мониторинга да се включат данни за азотни оксиди и озон и др.- прекурсори за
вторично замърсяване на атмосферния въздух да се направи оценка на вторичното
замърсяване на въздуха. В мониторинга да се предвиди и гарантира достатъчност
на измерванията и данните (при настоящи значителни пропуски в данните на ИАОС,
които не позволяват адекватни анализи за определени замърсители) и
разположението на сензорите и измервателните станции за целите на анализи и
вземане на решения/ определяне на мерки предвидени в ПКАВ и настоящата
програма като определяне на ниско-емисионни зони и др.. Анализ на влиянието на
градската структура/ морфология върху задържането на замърсители и КАВ и
въвеждане на специфични изисквания при одобрения на ПУП за строителството с
цел предотвратяване на възпрепятстване за движение на въздушните маси, които
благоприятстват разсейването на праховите частици. Проучване на връзката
между градски топлинен остров и КАВ. Анализ на връзката между качеството на
въздуха и здравния статус на населението. Тази мярка е свързана, подпомага и
надгражда изпълнението на мярка 1.М7. Има възможност, ако има интерес от
гражданските организации да осигури безплатно използвано оборудване от
швейцарската национална мрежа - озон, азотни окисиди, PM 10, PM 2.5 и евентуално
някои други инструменти.
● Води: създаване на собствена система за мониторинг на повърхностните и
подземните води на територията на СО, която да бъде обществено достъпна и да
показва текущото състояние на водите. Анализ на състоянието на водите, с
фокус водни обекти в близост до бивши индустриални обекти, Кремиковци и
Бухово. Изграждане/ надграждане на собствена мрежа от автоматични
метеорологични станции на територията на Столична община.
● Почви: замърсяване на почвите - картиране, оценка и изготвяне на регистър на
замърсените почви. Фокус върху територии на и в близост до бивши индустриални
зони, особено Кремиковци и уранодобивните мини. Цел конкретизиране на нивото,
естеството и териториалния обхват на замърсяванията и след това
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предприемане на съответните мерки, в зависимост от резултатите от горното.
Проучване на замърсяванията е описано в мярка 1М.1 и тук се предполага, че това
ще бъде използвано и надградено с постоянен мониторинг до отстраняване на
проблема. В допълнение Институтът по почвознание „Никола Пушкаров“ може да
предостави по-съвременни данни и по-съвременна почвена карта, както и данни за
устойчивите органични замърсители в почвите
● Шум: изграждане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума в
градската среда чрез повече стационарни шумови измервателни терминали,
включващ различни източници на шум, както и на кумулативното им въздействие..
● Нейонизиращи лъчения: проучване на възможността за обследване на жилищните
сгради, училищата и лечебните заведения с цел създаване на паспортизация на
сградите и планиране на екраниране на обекти при необходимост.

лист 1097 от 1286

станция Кубратово. При възможност следва да се осигури геореферирането на
събираните данни с цел подобряване на анализа на териториите.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция “Околна
среда”, дирекция “Зелена система”, дирекция “Управление на отпадъците и контролна
дейност” и дирекция “Климат, енергия и въздух”) и Направление „Дигитализация, иновации
и икономическо развитие“
Потенциални партньори: МОСВ, ИАОС, НЦОЗА, СРЗИ, университети, БАН, института
Пушкаров, НПО, бизнес, гражданско организации и експерти вкл. от чуждестранни
институти.

● Биоразнообразие: Проучване - картиране и оценка на съществуващото
биоразнообразие на територията на общината в и извън защитените територии
и зони (НЕМ), паркове и урбанизирани територии. Инвентаризацията и оценката на
състоянието следва да се направи за всички групи организми, с фокус върху
защитените видове по ЗБР , данните към доклада следва да се предоставят в ГИС с
атрибутивна информация - численост, природозащитно състояние. Периодична
актуализация. Връзка с картиране на екосистеми и екосистемни услуги. На базата
на анализа следва да се изготвят и изпълнят планове за действие с мерки и
препоръки за управление за минимизиране на отрицателните въздействия и
подобряване на състоянието, разнообразието и числеността на видовете.
Плановете да включват такива за ЗЗ и ЗТ, за урбанизираните територии - паркове
и водни площи.
● Изготвяне на публична карта и периодична (на макс. 5 години) актуализация на
обектите (зелени площи, водни обекти и др.) с големи концентрация и значение за
опазване на биологичното разнообразие.
● Подобряване на идентифицирането на нерегламентирани сметища, напр. чрез
създаване на онлайн инструменти за картиране/отбелязване на нерегламентирани
сметища от граждани с локация, дата и снимка, чрез което сигналът да се изпраща
автоматично до компетентните лица за предприемане на мерки за проверка на
място и почистване на терена. Периодичен анализ на данните с цел предприемане
на адекватни мерки за предотвратяване на образуването на нерегламентирани
сметища на едни и същи локации.
● Иновативни дейности и проекти за разработване на услуги/модели/инструменти,
улесняващи събирането и анализирането на данни за всички компоненти и фактори
на околната среда, вкл. напр. и чрез анализ на данни на входа на пречиствателна
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1.М14. Рекултивация на деградирали, ерозирали и замърсени терени
Целта на мярката е да стимулира планирането и реализацията на in-situ рекултивационни
дейности посредством ландшафтно-устройствени проекти за възстановяване и
оползотворяване на терени с компрометирани физико-химични почвени характеристики.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Рекултивиране на замърсени и нарушени терени и превръщането им в паркове и
зелени площи;
● Осъществяване на противоерозионни и залесителни мероприятия в стръмни
участъци;
● Извършване на инвентаризация на всички „свободни площи“, с непокрит от
растителност почвен слой и представляват потенциален източник на
неорганизирани емисии на прах и въвеждане на мерки за тяхното покриване с
екстензивна тревиста и храстова растителност;
● Разработване и изпълнение на ландшафтно-устройствени мероприятия за
възстановяване и рекултивация на деградираните ландшафти в урбанизираните,
производствени и техногенни зони в общината;
● Устройствени проекти за вторично използване на вече рекултивираните
остатъчни езера на кариерите;
● Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и
почистване и/или рекултивация на нерегламентирани сметища на територията на
Столична община, вкл. разработване на проект за саниране и рекултивация на
сметоразтоварището в кв. Долни Богров;
● Създаване на информационна система за приоритетно насочване на
компенсаторното озеленяване.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление „Зелена система, екология и земеползване“ (дирекция „Околна
среда“, дирекция „Зелена система“)
Потенциални партньори: Министерство на околната среда и водите, Направление
„Зелена система, екология и земеползване“ (дирекция „Климат, енергия и въздух, дирекция
„Управление на отпадъците и контролни дейности“) , Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски“, Химикотехнологичен и металургичен университет - София,
Лесотехнически университет - София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
НПО, частни компании в сферата на геологията и рекултивацията.

лист 1098 от 1286

1.М15. Приоритизирано обновяване и изграждане на обекти на зелената система за
широко обществено ползване
Мярката има за цел да подобри свързаността на обектите - част от зелената система,
като приоритетно и стратегически да се обновят и изградят площи с най-голям
потенциал за обвързване с цялостна мрежа от паркове и градини и обслужващи най-много
хора в пешеходна близост.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Обогатяване на обектите на зелената система за широко обществено ползване с
повече функции;
● Осигуряване на сигурна среда чрез създаване на достъп и активности до
непопулярни части на парковете, реконструкция на алейната мрежа (приоритетно
с настилки незапечатващи напълно почвата), изграждане и ремонт на алейното
осветление и изграждане на система видеонаблюдение;
● Проучване, приоритизация, създаване на проектна готовност, разширяване и
изграждане на гробищни паркове;
● Обновяване на обектите на Зелената система за широко обществено ползване,
пространствата за игра и спорт;
● Осигуряване на обслуженост на населението от обекти на зелената система чрез
изграждане на нови паркове, градини и маломерни вътрешноквартални зелени
пространства;
● Обновяване и създаване на нови публични пространства с интегрирани компоненти
на зелената система;
● Създаване на условия и стимулиране на кооперации или други форми на организация
на етажни собствености за поддържане вътрешно квартални пространства и
междублокови зелени пространства;
● Изграждане на екодукти, подлези, надлези и нови обекти на зелената система с
линеарен характер, които да служат като бързи и удобни "зелени магистрали" за
пешеходно и велосипедно придвижване;
● Подобряване на достъпа на гражданите до парковете (довеждащ транспорт);
● Достигане на нормативно необходимата зеленина за широко обществено ползване
на кв.м. на жител и достигане 100% задоволеност.
● Изграждане на система за видеонаблюдение и повишена безопасност в парковете,
както и увеличаване броя на живата охрана;
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление „Зелена система, екология и земеползване“ (дирекция „Зелена
система“), Направление “Архитектура и градоустройство”
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Потенциални партньори: Министерство на околната среда и водите, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, НКЖИ, Направление „Зелена система,
екология и земеползване“(дирекция „Околна среда“), ОП "Гробищни паркове",
Лесотехнически университет - София, Университет по архитектура, строителство и
геодезия, Направление „Зелена система, екология и земеползване“ (дирекция „Зелена
система“), ИАГ, НКЖИ, СЛА, СУБ, КАБ, ОП "Паркове и градски градини", НПО, етажни
собственици и техните сдружения, частни компании в сферата на проектирането и
изграждането на проекти по част паркоустройство и благоустройство, собственици на
земя, инвеститори.

лист 1099 от 1286

1.М16. Възстановяване и подобряване на функциите на зелените клинове
Мярката цели да стимулира действия, насочени към подобряване на териториалното и
функционално състояние на зелените клинове с цел максимално приближаване и
възстановяване на първоначалния им обхват и концепция.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Анализ и мониторинг на климатичните фактори;
● Приоритетно отчуждаване на имоти;
● Извеждане на специфични правила на застрояване, отчитащи релефа,
ослънчаването и пропускливостта на въздушни маси от планината към града;
● Земни корекции на речните корита;
● Разширяване на зоните, предвидени за озеленяване около реките и деретата;
● Приоритетно изграждане на обекти на Зелената система за широко обществено
ползване;
● Оптимизиране на уличната мрежа с цел минимално запечатване на почвата;
● Строг контрол върху постигането на минимален процент озеленяване в частните
имоти;
● Стимули за собствениците да не ограждат с плътни огради имотите си;
● Строг контрол на нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в реките и
деретата;
● Засаждане на дървесни групи и масиви.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление Архитектура и градоустройство, Направление „Зелена
система, екология и земеползване“ (дирекция „Зелена система“)
Потенциални партньори: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на околната среда и водите, ПП „Витоша“,
направление „Зелена система, екология и земеползване“ (дирекция „Околна среда“,
направление "Архитектура и градоустройство" (дирекция „Инвестиционно
отчуждаване“), ДНСК, Лесотехнически университет - София, ОП "Паркове и градски
градини", НПО, частни компании в сферата на проектирането и изграждането на проекти
в част паркоустройство и благоустройство, собственици на земя, инвеститори.
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1.М17. Изграждане на улично озеленяване за по-добра свързаност на зелената система
и подобряване на безопасността и микроклиматичните условия чрез
интегриране на подходящи растителни видове
Мярката има за цел да стимулира развитието и устойчивостта на уличното озеленяване
чрез интегриране на подходящи за съответните условия дървесни и храстови видове и
повишаване на свързаността на зелената система.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Разработване на Генерален план за цялостно озеленяване на уличната мрежа в
столицата, като подборът на видове растения за озеленяване в града следва да се
съобразява със замърсяването на въздуха, но и с оглед на климатичните промени и
тенденцията за засушаване и интензивни извалявания;
● Ограничаване на наземното паркиране в близост до големи обекти на зелената
система;
● Засаждане на едроразмерна дървесна растителност в разделителните ивици на
големи булеварди/ улици;
● Създаване на "джобове" за засаждане на едроразмерна дървесна растителност на
мястото на паркоместа в еднопосочни и двупосочни улици с цел подобряване на
безопасността, намаляване на скоростта на автомобилите и подобряване на
микроклимата;
● Постепенна подмяна на уличните дървета във влошено състояние с нови,
подходящи за условията и със съобразена възраст дървесни видове;
● Проектиране на защитни дървесно-храстови растителни пояси около новите
комуникационно-транспортни артерии;
● Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата и транспортната
инфраструктура в ландшафта чрез ландшафтно проектиране и облагородяване на
прилежащите пространства;
● Озеленяване на уличната мрежа в селищата за филтриране на вредите от
автомобилния транспорт;
● Подобряване на условията около натоварени улици и булеварди чрез използване на
елементи на зелената система (живи плетове, увивни, дървета, храсти, треви и
др.);
● Подобряване на пътната инфраструктура чрез използване на елементи на
зелената система;
● Целево насочване на компенсаторно озеленяване с подходящи дървесни видове.

лист 1100 от 1286

Потенциални партньори: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на околната среда и водите, ДА “Безопасност на
движението по пътищата”, направление "Зелена система, екология и земеползване"
(дирекция „Климат, енергия и въздух”), ОП "Паркове и градски градини", направление
“Транспорт и градска мобилност”, ДА “Безопасност на движение по пътищата”,
направление “Обществено строителство”, дирекция „Аварийна помощ и превенция“,
частни компании в сферата на проектирането и изграждането на проекти в част
паркоустройство и благоустройство, Лесотехнически университет - София,
собственици на земя, инвеститори, НПО.

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление „Зелена система, екология и земеползване“ (дирекция „Зелена
система“), Направление “Транспорт и градска мобилност”
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1.М18. Устойчиво интегриране на природния капитал посредством подобрено
планиране и управление на зелената система
Мярката има за цел да подобри планирането и управлението на зелената система,
съобразно промените в климата, принципите на устойчивото развитие и гражданското
включване. Основните насоки за постигане на тази цел са: създаване и поддържане на
актуални, дигитални и публично достъпни регистри, свързани със състоянието и
качествата на зелената система и околната среда; анализи и проучвания на природните
компоненти в градска и извънградска среда; приоритизация в отчуждаването на терени
за нуждите на зелената система; запазване, изграждане и развиване на екосистеми с
минимална нужда от поддръжка; подобряване ефикасността при поддръжката на
обектите на зелената система. Съдържанието на всички регистри да се съобрази с
данните, които ще се събират като последсвие от прилагането на мерките за
мониторинг на околната среда, екосистемните услуги и хидроморфологията.
Регистрите следва да бъдат направени така, че да позволяват интеграция помежду си,
както и с други информационни платформи.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изграждане, попълване и актуализация на публичен регистър на дълготрайната
растителност;
● Изграждане, попълване и актуализация на публичен регистър на зелените площи (в
това число оценка на растителността, настилките - градинско-парковите
съоръжения и обзавеждане);
● Регистър на териториите със замърсени и деградирали почви и план с мерки за
тяхното устойчиво възстановяване и ползване;
● Създаване на регистър с интегрирани всички характеристики, състояние и
потенциали на водните ресурси на територията на СО, вкл. паспортизираните
речни корита и други съоръжения;
● Систематизиране на наличната информация от минали години и изграждане на база
данни и система за мониторинг на основните параметри, свързани с рисковете от
климатичните промени - наводнения, прегряване (увеличаване на температурата в
градска среда), суша и т.н и планиране и изпълнение на природосъобразни проекти за
намаляване и управление на тези рискове;
● Изготвяне на комплексна методика за анализ, оценка и периодичен мониторинг на
устойчивостта на растителните видове и тяхното фитосанитарно състояние,
съобразно съвременните промени на климатичните условия в града, както и на
екосистемните услуги, които предоставят;
● Проучване, опазване и поддръжка на генетичното наследство на вековните
дървета на столицата;

лист 1101 от 1286

● Проучване и картиране на инвазивните видове и оценка на влиянието им върху
естествените екосистеми;
● Поддържане на актуален функционален анализ на градската среда и създаване на
инструменти за включване на гражданите;
● Оценка, разпознаване и популяризиране на "самосъздалите" се и самоподдържащи се
зелени площи;
● Максимално разкриване и използване на резервите на селищните територии за
увеличаване озеленяването с дървесна, храстова и тревна - растителност;
● Изграждане на система за контрол на качествата на речните води и проследяване
на нерегламентираните зауствания.;
● Интегриран и екологичен начин за ползване на зелената система;
● План за устойчиво поддържане на зелените площи;
● Опазване на вече картирани гори във фаза на старост и тези ценни за поддържане
на биологично разнообразие, както и картиране и оценка на други, предложени от
СО.
● Защита чрез включване в НЕМ (Национална екологична мрежа) или интегриране на
зони с богато биоразнообразие като зони за зелена и синя системи в Общия
устройствен план на 30% от територията на СО, след картиране и доказване на
наличие на богато и ценно биоразнообразие (връзка с мярка 1.М2).
● Разработване на подробни устройствени планове за зоните с богато
биоразнообразие (като част от зелена и синя системи), при спазване на условие за
запазване на наличното биоразнообразие.
● Редовни мониторинг на състоянието, поддръжка и типово обогатяване на
градинско-парковото обзавеждане;
● Постоянен мониторинг на състоянието на зелената система;
● Приоритетно отчуждаване на имоти от зелените клинове;
● Контролиран достъп на тежки (офроуд) автомобили по черните планински пътища;
● Отчуждаване на имоти частна собственост в обхвата на устройствена зона Тзв;
● Идентифициране, картиране и остойностяване на екосистемните услуги и
интегрирането им в отчетите на общината;
● Контролирана концентрация на затворени комплекси;
● Популяризиране, опазване и създаване на "пасивни" обекти на зелената система екстензивни градини и паркове с минимална нужда от поддръжка;
● Приоритизиране на проектните решения, отчитащи запазването на
съществуващата растителност и наличния природен капитал;
● Минимизиране на използването на едногодишни и двугодишни цветни насаждения и
заместването им с многогодишни декоративни треви и храсти;
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● Подобряване качеството и ефективността на поддръжка на зелената система
чрез повишаване квалификацията на поддържащия персонал;
● Подобряване ефективността на напоителните системи чрез приспособяването
им към специфичните условия на средата и подобряване на възможностите за
използване на дъждовните води, вкл. чрез изграждане на система от задържатели
за дъждовни води в уличните пространства;
● Повишаване икономическата ефективност при поддръжката на зелените площи
чрез изграждане и модернизиране на материално-техническата база, внедряване на
нови материали, машини и интелигентни системи;
● Минимизиране на разходите по поддръжка чрез използване на съществуващите
растителност и използване на изходните дървесни и храстови форми;
● Изготвяне на ландшафтно-таксационен анализ и оценка на състоянието на
съществуващата дървесна и храстова растителност.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Зелена система, екология и земеползване“ (дирекция „Зелена
система“, дирекция „Околна среда“), направление "Архитектура и градоустройство",
направление „Обществено строителство“, направление „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“.
Потенциални партньори: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на околната среда и водите, направление "Зелена
система, екология и земеползване" (дирекция „Климат, енергия и въздух), ОП "Паркове и
градски градини", частни компании в сферата на проектирането и изграждането на
проекти в част паркоустройство и благоустройство, Лесотехнически университет София, бизнеси, НПО.

лист 1102 от 1286

1.М19. Интеграция на реките и речните корита чрез изграждане на линейни паркови
обекти по тяхното протежение
Мярката има за цел създаване на условия за вписване на реките в градската среда чрез
реализиране на проекти за линейни паркове в обхвата на прилежащите им устройствени
зони и обвързването на тези обекти с урбанизираната среда чрез хармоничен и
природосъобразен подход. Подобряването на достъпността до речните корита,
съхраняването на естествения им облик и запазване на биологичното разнообразие
следва да бъдат приоритет за всяка намеса.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Ревитализация, социализация, опазване и интеграция на реките и речните корита в
градската среда;
● Изграждане на линейни паркови обекти и зони за отдих по протежение на реките;
● Възстановяване, поддръжка и опазване на естествените корита на реките за
оползотворяване на предоставяните от тях екосистемни услуги и целесъобразно
запазване на природния облик;
● Подбор на подходящи биологични видове за реинтродукция в конкретни реки за
укрепване на брегове, превенция от свлачища и използване на природни методи за
намаляване риска от наводнения;
● Създаване на влажни зони и прилежаща спортна, образователна, културна и научна
инфраструктура.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник:, Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция „Околна
среда“), Басейнова дирекция, дирекция „Аварийна помощ и превенция“;
Потенциални партньори: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Лесотехнически
университет - София, Направление „Зелена система, екология и земеползване“,
Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция „Зелена система“,
дирекция „Климат, енергия и въздух”), Университет по архитектура, строителство и
геодезия, ОП "Паркове и градски градини", частни компании в сферата на проектирането
и изграждането на проекти в част паркоустройство и благоустройство, инвеститори,
НПО, собственици на имоти.
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V.2.3.2. Специфична цел 2: Повишаване на енергийната ефективност и
локалното производство на възобновяема енергия
2.М1.

Поддръжка и експлоатация на хидротермалните находища

Мярката е свързана с реализацията на специализираната Стратегия на СО за използване
на потенциала от хидротермални ресурси и Програмата към нея, като включва понататъшно проучване и опазване на хидротермалните находища, както и изграждане,
поддръжка и по-широко и ефективно използване на инсталации за добив на минерална
вода и геотермална енергия от тях за лечебно-профилактична дейност, за питейнобитово водоснабдяване и бутилиране, за отопление предимно на обществени сгради, за
отдих, спорт, рехабилитация, хигиенни и битови нужди.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Извършване на проучвания и анализи на находищата и водоизточниците чрез
съвременни физични методи, лабораторни изследвания и експертни оценки на
количествата и качествата на разкритите води;
● Създаване на подробна ГИС база с актуализирани данни за локализацията,
характеристиките и потенциалите на хидротермалните ресурси, вкл.
паспортизиране на съоръженията за добив и мрежите за пренос на минерална вода;
● Подготовка на процедури за придобиване от държавата на право на стопанисване и
експлоатация за още находища от СО;
● Приоритизиране на местата/ сондажите/ инсталациите, стопанисвани от СО, и
програмиране на нужния времеви, човешки и финансов ресурс за подготвяне на
проекти за опазване, добив и експлоатация;
● Обследване и екипиране на сондажите съобразно съвременните норми за
експлоатация;
● Идентифициране на партньорства за реализация на проекти за геотермално
отопление с функционални типове и категории съобразно насоките и данните в
специализираната схема към ОУП.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление ''Архитектура и градоустройство”, направление
"Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', направление "Зелена система,
екология и земеползване'', направление "Обществено строителство", направление
"Европейски политики, международна дейност и туризъм", направление ''Финанси и
здравеопазване''.
Потенциални партньори: МОСВ, бизнес, Министерство на енергетиката, АУЕР, НПО,
университети и научни институции.

2.М2.

лист 1103 от 1286

Дълбоко обновяване на съществуващите публични сгради

Мярката е наречена "дълбоко обновяване", защото надхвърля обхвата на работите по
досегашната рамка и включва обновление по всички части на публичните сградите. За
разлика от “основно обновяване” по смисъла на ЗУТ, мярката поставя допълнителен
специален акцент върху включване на нови ВЕИ и интелигентни инсталации, както и
озеленяване по фасади и покриви, вкл. отчитайки приоритетите за преминаване към
кръгова икономика. Тя цели чрез добре планирани и синхронизирани разнообразни
дейности поетапно, но мащабно обновяване на целия съществуващ публичен сграден
фонд (здравни заведения, сградния фонд на социалните услуги, обектите на културата,
детски градини и ясли, училища, административни сгради), започвайки от
приоритетните, определени на база конкретни критерии. Целта е амортизираните,
остарели физически и морално публични сгради да бъдат напълно обновени, запазвайки
своя характер в градската среда.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изготвяне на подробна оценка на сеизмичния риск на публичните сгради в София при
идентифициране на типовете сгради с повишена сеизмична уязвимост
● Конструктивно обследване, проекти за конструктивно укрепване
● Широкообхватно прилагане на схеми за укрепване на сгради от уязвими типологии
● Преструктуриране и оптимизиране на различните функционални пространства в
сградите там, където е възможно
● Прилагане на подходящи иновативни решения за покриви на сгради - с озеленяване
(особено в интензивно урбанизирана среда) и с ВЕИ инсталации
● Пълно обновяване на инсталациите в сградите с фокус върху интегрирането на
ВЕИ системи, повишаване на енергийната им ефективност, въвеждане системи за
интелигентно отчитане на потреблението
● Прилагане на съвременни системи, материали и технологии за по-ефективно
топлоизолиране - дограма, стени, покрив
● Подобряване на естетическия вид на интериора и екстериора на сградите;
индивидуализиране на облика при типови проекти
● Прилагане на вертикално/фасадно озеленяване върху западни калканни стени,
огради и др. за смекчаване ефекта на градския "топлинен остров"
● Увеличаване дела на водопропускливите настилки и озеленяването в дворовете и
УПИ и при възможност дейности за оползотворяване на дъждовна и сива вода.
● Реализиране на одобрените типови проекти;
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направления “Обществено строителство”, “Архитектура и
градоустройство”, "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''
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Потенциални партньори: Направление "Култура, образование, спорт и младежки
дейности" (дирекция “Образование”, дирекция “Култура”), направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”), МРРБ, МОН, МТСП, Министерство на
здравеопазването, Министерство на културата, направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция “Общинска собственост”), направление "Зелена система,
екология и земеползване" (дирекция “Климат енергия и въздух”), бизнеси, НПО, браншови
организации, университети

2.М3.

лист 1104 от 1286

Подобряване на организационно-административните условия за преход към
децентрализирано производство от ВЕИ и плюсовоенергийни сгради в СО

СО има роля за съвместни действия с ЕСО, електроразпределително дружество ЧЕЗ, АУЕР
и др. партньори за подобряване начина на ползване на общите мрежи, намаляване на
административната тежест върху инвеститорите във ВЕИ, в частност в инсталации
в/върху сгради, за интегриране на политиките в области енергия и климат със
социалните политики и създаване на актуализирана, опростена и стимулираща рамка и
процедури за тяхното прилагане.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Облекчаване на режима за изграждане и присъединяване на инсталации за собствени
нужди чрез стандартизиране и канализиране на процедурите, вкл. за многофамилни
сгради;
● Изграждане на коректен либерализиран пазар с ефективна система за балансиране;
● Създаване на пространствена карта с данни за обектите с инсталации за ВЕИ по
видове технологии, инсталирана мощност и годишни отчети на произведената
енергия;
● Създаването на регулаторна рамка за нетно измерване на произведената
електроенергия от една фотоволтаична инсталация в домакинство, по образец на
добри практики от ЕС, за координиране и пазарно балансиране на мрежата по
отношение произведена/ потребена електроенергия;
● Подобряване на административно-нормативната рамка за консуматори,
едновременно произвеждащи енергия в своите имоти (т. нар. „просюмъри“) чрез поадекватно и гъвкаво решаване на въпросите за неусвоения за собствени нужди
сезонен излишък произведена енергия и създаване на опростени условия и ред за
връщане към мрежата и/или продажба през нея;
● Стандартизиране на процедури по учредяване и дейност на енергийни кооперативи
от консуматори, едновременно произвеждащи енергия в своите имоти;
● Въвеждане повсеместно на интелигентни системи за мониторинг, управление и
измерване (Smart metering).
● Дефиниране на ограничения на количествата инсталации с оглед запазване
характера на средата в жилищните райони;
● Анализи и проект за изменения на нормативни текстове за определяне на данъци и
такси с цел стимулиране подобряването на енергийния клас на съществуващия
сграден фонд, увеличаване на дела на сградите с близко до нулево потребление на
енергия и насърчаване строителството на плюсово енергийни сгради;
● Определяне на изисквания, повишени спрямо общите за страната, за всички нови
сгради в СО и създаване на общинска наредба за целта;
● Изработване на по-устойчиви модели и по-обхватна програма за справедливо
подпомагане, при 1.) диференциране на нуждаещите се групи от домакинства
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съобразно възможностите им и определяне на съответен процент на гранта от
нужното финансиране (максимумът да е за категорията “енергийно бедни”); 2.) при
определяне на абсолютен размер на максималния грант за всички и 3.) прилагане на
принципа “подпомагане само за едно жилище на едно домакинство” (а не субсидии за
много жилища на един и същи собственик).
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направления "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', "Зелена
система, екология и земеползване'', ''Финанси и здравеопазване'', "Обществено
строителство", ''Архитектура и градоустройство'', "Европейски политики,
международна дейност и туризъм".
Потенциални партньори: Министерство на енергетиката, Министерство на
финансите, Министерство на икономиката, АУЕР, БЕХ, НЕК, електроразпределително
дружество ЧЕЗ, браншови асоциации и сдружения на производители на енергия, НПО и др.

лист 1105 от 1286

2.М4. Улесняване на информираността на гражданите и съдействие с актуализирани
типови решения за предприемане на мерки за енергийна ефективност и използване на
ВЕИ
Информационно и документално подпомагане на домакинства - енергийно бедни и от
средната класа - за основно и “дълбоко” обновяване на сградния фонд, вкл. с поставяне на
инсталации за производство за собствени нужди от ВЕИ. Фокус върху обитатели на
типови панелни сгради в жилищните комплекси, както и върху реализиране на подготвени
от СО и одобрени типови проекти.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Информационни кампании, поведенчески изследвания за установяване на
мотивацията и др. инициативи, за осведоменост и популяризиране на устойчивото
енергийно потребление в бита и създаване възможности за индивидуални
консултации за граждани и домакинства, желаещи да произвеждат енергия в своите
градски жилищни имоти;
● популяризиране на добри практики и добри политики с проявено положително
въздействие;
● Обособяване на общински офиси за работа с гражданите от типа „на едно гише“;
● Подпомагане на етажните собствености в подготовката на необходимата
документация, организацията и подобрени данъчни стимули за цялостно енергийно
обновяване и преминаване към по-висок енергиен клас на жилищата;
● Подобряване на моделите за основно енергийно обновяване на жилищния сграден
фонд в СО, включващо целите сгради, всички обособени обекти в тях,
конструктивно укрепване и вътрешни инсталации (в т.ч. подмяна на вътрешни
отоплителни инсталации с нови с индивидуално мерене на потреблението) - за
подобрени крайни резултати: по-ниска единична себестойност за жилище и
естетизирана градска среда; преодоляване на тенденцията на безсистемни и
частични мерки за обновяване;
● Провеждане на проучване за приложимост на типови проекти за соларни
инсталации на покривите на панелните сгради и оценка на потенциалния ефект за
СО. Пилотни проекти като основа за усъвършенстване на такава система,
мултиплициране на добрите резултати и пряко подпомагане на населението в
енергийна нужда.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направления "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', "Зелена
система, екология и земеползване'', "Обществено строителство", ''Архитектура и
градоустройство'', "Европейски политики, международна дейност и туризъм", ''Финанси и
здравеопазване''.
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Потенциални партньори: Министерство на енергетиката, АУЕР, БЕХ, НЕК, МОСВ,
електроразпределителни дружества, браншови асоциации и сдружения на производители
на енергия, НПО и др.

2.М5.

лист 1106 от 1286

Преход на “Топлофикация София” АД към по-висока енергийна ефективност, позелена енергия и създаване на нови форми на услугата

Мярката от една страна цели повишаване на енергийната ефективност на
инфраструктурата, обновление на енергийните мощности и топлоизточниците,
значително подобряване на емисионните параметри, поетапен преход към ВЕИ и
повишаване количествата на произведената топлинна и особено електрическа енергия
от “Топлофикация София” АД, за да обезпечи по-голяма част от местното потребление
на енергия. От друга страна мярката цели да насочи дружеството към нова роля за
иницииране, организиране и изпълнение на проекти за енергийна ефективност за
домакинствата/ сградите и за абонаментна поддръжка на инсталациите с ВЕИ в
сградите за реализиране на политиките на общината и държавата в областите
“Енергия” и “Климат”, във връзка със “Зелената сделка” на ЕС.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Реконструкция, модернизация и технологично обновяване на съоръженията и
мрежите за производство, пренос и разпределение на енергия на “Топлофикация
София” АД за постигане на по-голям обхват на обслужвани потребители при все
по-малки крайни емисии на парникови газове;
● Увеличаване на мощностите за когенерация на електроенергия чрез повишена
ефективност и чрез поетапна трансформация на съществуващите отоплителни
централи в ТЕЦ - нови балансиращи източници с маневреност и голяма скорост на
изменение на работната активна мощност, които да участват в регулирането на
товара при изменящата се структура производство-потребление и повишаване
на ролята на “Топлофикация София” АД като главен балансиращ фактор и гарант за
енергоснабдяването и енергопотреблението в СО..
● Въвеждане масово на интелигентни системи за мониторинг, измерване/отчет и
управление.
● Изготвяне на дългосрочна стратегия с програма за развитие, бизнес план и
конкретни проекти за обновление на енергийните мощности и топлоизточниците
на “Топлофикация София” АД, за устойчив поетапен преход към производство на понисковъглеродна енергия чрез диверсификация на горивната база и постепенно
преминаване от природен газ към “зелен водород”.
● Реализация на проекти за производство на енергия от ВЕИ от “Топлофикация
София” АД и производство на “зелен водород” за гориво в ТЕЦ;
● Създаване на нови услуги от “Топлофикация София” АД подкрепящи превръщането
на топлофицираните етажни собствености в просюмъри като осигури монтаж и
надеждна сертифицирана поддръжка за техни сградни ВЕИ инсталации.
● Създаване на офис/звено на “Топлофикация София” АД за подпомагане на енергийно
бедните при обновяване на сградите и отоплителните инсталации в тях.
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Срок за изпълнение: 7 години (изпълнение на одобрената от СОС програма на
дружеството до 2024г., до 2 години за изготвяне на дългосрочна стратегия и планграфик към нея)
Отговорник: Надзорен съвет на „Топлофикация София“ ЕАД; СО - направления
„Обществено строителство“, "Зелена система, екология и земеползване'' и
"Дигитализация, иновации и икономическо развитие''.
Потенциални партньори: Агенция за търговия и развитие на САЩ, Направление "Зелена
система, екология и земеползване", дирекция „Климат, енергия и въздух”, бизнес, МЕ, АУЕР,
БЕХ, НЕК, МОСВ, електроразпределителни дружества, браншови асоциации и сдружения на
производители на енергия, НПО и др.

лист 1107 от 1286

V.2.3.3. Специфична цел 3: Преход към кръгова икономика
3.М1.

Намаляване на генерираните отпадъци и стимулиране на повторна употреба на
стоки

Предотвратяването на генерирането на отпадъци е предпочитаният подход в
националната и европейската политика по управление на отпадъци. Чрез насърчаване на
дейности по повторна употреба, поправка, ремонт и преработка на продуктите се
цели образуването на все по-малко отпадъци.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изграждане на центрове за ремонт и повторна употреба;
● Преминаване към нов механизъм за изчисляване на такса смет, който стимулира
намаляване на общото количество генерирани отпадъци;
● Създаване на онлайн платформи за споделяне на стоки и услуги;
● Предоставяне на информация на потребителите, насочена към предотвратяване и
устойчиво потребление на пластмаси и насърчаване на възможностите за
повторна употреба и рециклиране чрез координирани и постоянни действия за
повишаване на общественото съзнание и ангажираност;
● Подобряване на сътрудничество с научните организации и бизнеса при
разработването на технологии и продукти, водещи до предотвратяване
образуването на пластмасови отпадъци, разработване на алтернативни
заместващи материали, нови методи за рециклиране на пластмаси, разработване
на нови видове пластмаси с по-добри показатели по отношение на въздействието
върху околната среда, в т.ч. пластмаси на биологична основа и биоразградими
пластмаси.
● Изготвяне и прилагане на планове за претовратяване на битови отпадъци в
общински социални, здравни, образователни и други общински звена и предприятия.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция
“Управление на отпадъците и контролна дейност”, дирекция “Климат, енергия и въздух”) и
Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.
Потенциални партньори: Организации по оползотворяване, МОСВ, ИАОС, НПО, асоциации
на рециклиращи компании, бизнес.
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3.М2.

Подобряване на разделното събиране на отпадъци при източника в подкрепа на
прехода към кръгова икономика

Разделното събиране на отпадъците следва да стане осъзната практика и начин на
поведение, а не действие с пожелателен характер. Разделното събиране на рециклируеми
фракции, био отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата следва да се прилага с поефективни методи и с разработването на стимули, насърчаващи участието на
домакинствата.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Подобряване на разделното събиране на отпадъци на всички потоци, с оглед
отчитане на възможностите за повторна употреба на същите;
● Включване в тръжните документи за строителство на изискването за
оползотворяване на строителни отпадъци и влагане в строежите на рециклирани
строителни материали;
● Събиране на едрогабаритни отпадъци по начин, който отчита възможностите за
повторна употреба на стари мебели и електрическо оборудване и др.
● Дейности, целящи пълно извеждане на хартията от общите контейнери;
● Изграждане на пунктове за събиране на опасни отпадъци от бита;
● Устройване на задължителни подходящо обособени места за ЕГО в кварталите.
● Промяна на таксите за депониране на Враждебна с цел стимулиране на разделно
събиране на строителните отпадъци. Разделяне на потоците строителни
отпадъци и земни маси на депо Враждебна;
● Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани при
строителните работи отпадъци;
● Разширяване на системата за събиране на биоотпадъци и прилагане на мерки за
тяхното предотвратяване, вкл. организиране на домашни и градски компостери;
● Преминаване към заплащане на услугите пропорционално на количеството и/или
обема на отпадъците;
● Координирани информационни кампании между СО, бизнеса и НПО.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция
“Управление на отпадъците и контролна дейност”, дирекция “Климат, енергия и въздух”)
Потенциални партньори: Организации по оползотворяване, МОСВ, ИАОС, НПО, асоциации
на рециклиращи компании, бизнес.

3.М3.

лист 1108 от 1286

Подобряване на оползотворяването на разделно събраните отпадъци

Кръговата икономика изисква рециклиране на съществуващи материали на продукти,
достигнали края на цикъла на потребление, за да се ползват по друг начин. Така се
намалява до минимум образуването на отпадъци. Постигането на по-високи цели за
рециклиране и намаляване на количествата депонирани битови отпадъци налагат
изграждането на нови инсталации за третиране.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Планиране и внедряване на допълнителен биореактор за оползотворяване на
биоотпадъци;
● Реализиране на потенциала за производство на RDF - оползотворяване на ЕГО
отпадъци с цел производство на RDF; в депо „Враждебна“ с цел освобождаване на
обеми и удължаване срок на ползване на депото;
● Реализиране на потенциала за производство на гранулат от гуми за настилки за
детски площадки
● Реализиране на потенциала за оползотворяване на стъкло
● Проучване, отреждане и изграждане на площадки за депониране на земни маси, които
следва да разсредоточени на територията на СО с цел намаляване на
допълнителното замърсяване от транспортирането на земни маси и строителни
отпадъци;
● Идентифициране на нова площадка за строителни отпадъци;
● Стимулиране на оползотворяването на строителни отпадъци от строителния
бизнес с приоритет оползотворяване на място на генерирането;
● Внедряване и промотиране на иновативни инициативи и мобилни приложение като
Litterati, E-waste Race, Cleanup Race, Active Giving;
● Проучване на възможностите за използване на вторични/ отпадъчни суровини
като добавки в строителството, вкл. производство/ използване на модифициран
асфалт с рециклирана гума.
● Извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и изготвяне на
задание за подробен устройствен план за площадка за третиране и
оползотворяване на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от бита, включително
разработване на система за разделно събиране на ЕГО на територията на Столична
община и определяне на необходимите съоръжения и техника за целите на
дейността;
● Извършване на предпроектни (прединвестиционни) проучвания и изготвяне на
задание за подробен устройствен план за изграждане на площадки със система от
съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни
отпадъци от разрушаване (ОСР) и на площадки за временно съхраняване/депониране
на ОСР, генерирани на територията на Столична община..
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Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция
“Управление на отпадъците и контролна дейност”, дирекция “Климат, енергия и въздух”) и
Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
Потенциални партньори: Организации по оползотворяване, МОСВ, ИАОС, НПО, асоциации
на рециклиращи компании, бизнес.

лист 1109 от 1286

V.2.3.4. Специфична цел 4: Подобрена среда за иновации и за
високопродуктивна икономика
4.М1.

Целенасочена политика за създаване на клъстери от синергични бизнеси

Комплексен пакет от мерки, насочен към задържане, развитие и функциониране на
клъстери от приоритетни сектори и нововъзникващи перспективни индустрии на
територията на общината.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Разширяване на капацитета на звена като СОАПИ, които комуникират с
потенциални инвеститори;
● Система за инфраструктурни, административни и логистични стимули като
съдействие при регулация (с цел клъстеризиране на синергични бизнеси);
● Осигуряване на инфраструктура, работа по нормативни пакети, целенасочен
анализ на световни компании;
● Подробна оценка на нужди и възможности за съдействие, диференцирани по
сектори и клъстери, както, разбира се, и план за изпълнение на горните действия;
● Документален преглед на съществуващи доклади (с цел създаване на единен имидж
на София - Зелен град, град на знанието и т.н.)
● Провеждане на регулярни социологически изследвания сред бизнеса;
● Анализ на различни сценарии и влиянието им върху развитието на града;
● Избор на позициониране за София като бизнес дестинация;
● Обвързване с комуникационния план на града и предвидените мерки и средства за
стимулиране на икономическия растеж.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, отдел
“Регионална икономика и анализи”
Потенциални партньори: Министерство на икономиката, Национална компания
индустриални зони, НПО в сферата на иновациите и предпримачеството

V_Програма за реализация | 1109

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

4.М2.

Промотиране на София като най-доброто място за иновации в Югоизточна
Европа чрез реклама, създаване на условия за инвестиции и развитие на
експортния потенциал

Мярката адресира ниския експортен потенциал на голяма част от градската икономика
чрез разширяване възможностите на общинската администрация да съдейства на малки
и средни предприятия за развиването на такъв потенциал. Включва както
консултативно звено, така и завишени спрямо настоящия момент финансова подкрепа за
проекти, връзка с чуждестранни пазари, достъп до пазарни анализи, присъствие на
изложения. Голяма част от бизнеса в столицата оперира локално и не се конкурира в
международен план. Успешните в световен мащаб малки икономики се ориентират към
износ, а развитието на експортен потенциал повишава добавената стойност и на
градско ниво и позволява на компаниите в София да създават продукти в по-конкурентни
условия и да търсят и комерсиализират иновации, което повишава добавената
стойност, за да увеличат икономическия растеж и благосъстоянието на своите жители.
Един от факторите за развита иновационна и предприемаческа екосистема е
въвличането на частен капитал в инвестиционния цикъл. В София вече се наблюдават
бизнес ангели, както и участие на частен капитал в малък размер (до 30%) в създаване на
новите фондове за рискови инвестиции. Тази тенденция следва да се стимулира с оглед
на постигане на качествена и работеща екосистема, която да е устойчива в дългосрочен
план. Мярката включва различни възможни посоки, като създаване на инвеститорски клуб
по модела на публично-частното партньорство към Столична община или към Общински
гаранционен фонд; разширяване обхвата на контрагентите на Общински гаранционен
фонд с небанкови финансови институции, работещи с микро, малки и средни предприятия
(с приоритизиране, обвързано с териториално въздействие); различни формати на
меморандуми с Българска банка за развитие (ББР) по отношение на финансиране на
стартиращи компании, за да се спомогне за увеличаването на достъпа до дългово
финансиране чрез пълната гама финансови инструменти, които предлага банката; и
други варианти, подлежащи на изследване.

лист 1110 от 1286

тематични събития и проактивни разговори с доказани иноватори в световен
мащаб за разкриване на офиси за развойна дейност и клонове в София, изтъквайки
предимствата на града като ангажимент към иновациите и като икономическа
среда с фокус върху добавена стойност и развитие на предприемачеството.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, направление
“Дигитализация, иновации и икономическо развитие”
Потенциални партньори: Министерство на икономиката, Българска агенция за
инвестиции

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Анализ на възможностите и разговори със заинтересовани страни;
● Определяне на критерии и обхват за финансиране по действията с ОГФ и ББР;
● Сключване на споразумения и пилотно тестване;
● Итеративна оценка на постигнати резултати и разширяване на практиката;
● Комуникацията на града като отлично място за създаване и реализация на иновации
е ключова за привличане на чуждестранен инвеститорски интерес, иновационен
капацитет и научни изследвания. Комуникационните усилия следва да бъдат
последователни в общата рамка на разказване на града, да бъдат координирани в
обща стратегия и да използват всички средства на дигитален и физически
маркетинг към подходящите целеви аудитории. Задължително е участието на
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4.М3.

Подкрепа за високотехнологични и интензивни на знание дейности

Актуализация на стратегическите документи, касаещи икономиката на София.
Осигуряване на консистентност между анализ, мерки, направления и комуникацията им,
основана на приоритизация на високотехнологични и интензивни на знание дейности.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Подкрепа за високотехнологични иновативни предприятия чрез административни
облекчения и нормативно обезпечение на иновативни за пазара дейности;
● Разширяване на взаимодействието между научни изследвания и бизнес;
● Привличане на чуждестранен експертен потенциал;
● Привличане на чуждестранни инвестиции в съответните високотехнологични
сектори;
● Образователни мерки.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: ОП “Софияплан”, Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции
Потенциални партньори: София Тех парк, технологични компании, БАН, УНСС, Софийски
университет

4.М4.

лист 1111 от 1286

Разработване на стимули за иновативни производства и сътрудничество между
общината и тях

Създаване на пакети, които могат да бъдат предложени за разширение и/или насърчаване
на съществуващи производства с цел стимулиране на тяхната иновативност,
намаляване на вредните емисии и други.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Стимули за съществуващи производства, които могат да намалят разходите си
чрез въвеждане на по-ефективни и екологосъобразни машини;
● Стимули за съществуващи производства, които имат нужда или желаят да
реализират иновация;
● Подкрепа за стартиращи високо-технологични и високорискови (Start-up)
инициативи;
● Развитие на пясъчника за иновации (Sandbox);
● Създаване и предоставяне на пакетни решения, които доказано подобряват
енергийната ефективност.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”,
Асоциация за развитие на София, направление "Зелена система, екология и земеползване"
(дирекция “Климат, енергия, въздух”)
Потенциални партньори: София Тех парк, технологични компании, асоциации в сферата
на иновациите и предприемачеството
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4.М5.

Програма за подкрепа на функциониращи малки и средни предприятия

Разработване на програма за подкрепа на малки и средни предприятия на територията на
Столична община. Подкрепа за тяхното промотиране и маркетинг, реализацията на
тяхната продукция, сдружаване и др.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Финансова подкрепа за участие в международни панаири на територията на
страната и чужбина;
● Подкрепа за изграждане на разпознаваем брандинг и маркетинг;
● Подкрепа за реализация на продукцията на територията на общината, страната и
чужбина.
● Стимулиране на сдружаването и колаборацията на малките и средни предприятия
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, направление
“Дигитализация, иновации и икономическо развитие”
Потенциални партньори: Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена
палата

4.М6.

лист 1112 от 1286

Провеждане на информационни кампании и консултации за бизнеса по темите за
Зелената сделка и кръговата икономика

Създаване на програма, натоварена да осигурява консултация и да насочва към финансови
инструменти за развитието на добри практики в сферата на кръговата икономика,
органична местна земеделска продукция, минимизиране на отпадъци, повторна употреба
на ресурси и др.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване и поддържане на мрежи за обмен на опит в принципите на кръговата
икономика и зелената сделка;
● Подготвяне на информационни материали които предоставят информация за
възможностите за финансиране на проекти, свързани с кръговата икономика и
зелената сделка;
● организация на срещи между успешни бизнес примери от България и чужбина,
поддържащи принципите на кръговата икономика и зелената сделка със
заинтересовани страни в България.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, направление
"Култура, образование, спорт и младежки дейности"
Потенциални партньори: НПО и бизнес в сферата на кръговата икономика
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4.М7.

Стимулиране на сътрудничеството с научни институти и висши учебни
заведения на територията на Столична община

Мярката цели да подпомогне работата на СО във важни за развитието на града аспекти,
като подсигури участието на научните институции и привлече научен капитал, който
да подпомага с данни, факти и прогнози създаването и формулирането на политики за
развитие на града в различни области. Привличане и на нови научни институти и
реномирани международни университети.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Формулиране на нуждите на Столична община и привличане на местни партньори;
● Финансиране на микро изследвания на територията на Столична община;
● Подкрепа на дисертации и научни статии, фокусирани върху разрешаването на
проблеми на Столична община;
● Ежегодно формулиране и предоставяне на университетите и научните
институти на проблеми, чието разрешаване изисква научна експертиза.
● Създаване на стажантски програми за студенти от стратегически специалности
в структури на Столичната община;
● При необходимост подкрепа за използване на терени с отпаднала необходимост
собственост на МО, ММС, МК, МВР и пр.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Асоциация за развитие на София, направление "Култура, образование, спорт
и младежки дейности"
Потенциални партньори: БАН, УНСС, Софийски университет, София Тех парк,
Лесотехнически университет

4.М8.

лист 1113 от 1286

Създаване на фонд за инвестиции и практически опит за ключови и
благоустройствени проекти на СО

Фондът има за цел инвестиране на финансов ресурс в проекти за благоустройство,
както и търсене на възможности за финансови приходи на база наличните ресурси на
общината. Важна част от този процес е и натрупване на практически опит чрез ревизия
на съществуващите и подкрепа на бъдещи проекти.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Възможност за допълнително целево финансиране за привличане на инвеститори и
ноу-хау за проекти, идентифицирани като ключови от Столична община (вкл.
благоустройствени);
● Създаване на международно, годишно, мултидисциплинарно събитие, което да
показва разнообразието от интензивни на знание продукти и услуги, които се
създават и предлагат в столицата, в което да бъдат интегрирани набор от
различни формати, като експо, интерактивни работилници, посещения в компании
(вкл. стартиращи), гост лектори, състезания и други;
● Разширяване капацитета на СОАПИ за комуникация с чуждестранни инвеститори и
привличане на бизнес потенциал към града;
● Инвестиции в проекти за благоустройство с фокус върху тези, които могат да
донесат ясно измерима икономическа полза;
● Целева подкрепа за съществуващи ключови проекти, развиващи ноу-хау на
Столична община.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Специализиран
общински приватизационен фонд
Потенциални партньори: Направление “Архитектура и градоустройство”
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4.М9.

Привличане на инвестиции в икономически по-слабо развити райони

V.2.3.5. Специфична цел 5: Подобрени и ускорени административни и
управленски процеси

Интегрирана мярка с териториална насоченост. Цели подкрепа за икономиката на послабо развитите територии в СО.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Дейности от страна на районните администрации в икономически по-слабо
развити райони, свързани с развитие на средата в близост до офис сгради, бизнес
зони и бизнес паркове чрез привличане на ресторанти, магазини, фризьорски салони,
спортни съоръжения и други;
● Изготвяне на стратегия за привличане на компании в икономически по-слабо
развитите райони в областта и общината, например на бизнес услугите с нужда
от служители с владеене на чужди езици, производството на високотехнологични
стоки с нужда от служители с основни инженерни умения и т.н.
● Целенасочено търсене на партньорства в районите Нови Искър, Панчарево и
Кремиковци за привличането на бизнеси като логистични центрове и индустрия
заради добрата си географска локация и голяма териториална площ;
● Стимулиране на ПЧП за развитие на различни услуги в слабо развитите райони
(например балнеоложки услуги и СПА центрове, където има възможност, изграждане
на иновативни производствени зони и др.);
● Изграждане на транспортна връзка до клъстери от бизнеси на територията на
районите за удовлетворяване нуждата от наличието на комуникация,
партньорства и свързаност между компании в общи клъстери, подизпълнители,
доставчици, образователни институции и т.н.;
● Стимулиране чрез целенасочени усилия по комуникация, инфраструктурни, данъчни
и административни облекчения.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, направление
“Дигитализация, иновации и икономическо развитие”, ОП “Софияплан”, районните
администрации
Потенциални партньори: инвеститори и предприемачи в Столична община

лист 1114 от 1286

5.М1.

Оптимизиране на общинските административни процеси и ресурси

Мярката е насочена към три аспекта от работата на администрацията, които имат
пряко отражение върху възможността за интегрирано, устойчиво и целесъобразно
управление на територията. Това са електронното управление, въвеждането на процеси
за информирано и целесъобразно използване на общинските ресурси, както и
извършването на структурни промени, свързани с формирането и разходването на
общинския бюджет и оптимизирането на координацията между общинските звена.
Изпълнението на мярката се очаква да доведе до значително подобряване на капацитета
- организационен, информационен и ресурсен - за управлението на територията.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване на стратегия за развитие на администрацията;
● Одит на киберсигурността, създаване на централизирана система за управление на
информационната сигурност и привеждане на всички системи в съответствие с
Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, с
националните стратегии и сертифицирана по стандарта ISO/EC 27001 и в единен
модел на работа;
● Въвеждане на стандарти за изпълнение на софтуерни системи, поръчвани и
изпълнявани от общината;
● Прилагане на регистъра с общо предназначение, който предстои да се изработи от
ДАЕУ, единна политика за данни, както и цифрови стандарти и номенклатури за
данни и документ;
● Георефериране на необходимата информация от страна на "ГИС-София" ЕООД и
бъдещо обвързване на строителните книжа с базата данни от кадастралната
карта;
● Изграждане на физически централизиран архив на Столичната община и
поетапното дигитализиране и индексиране на документите в него, както и
внедряване на софтуер за пълнотекстово търсене в сканираните документи;
● Създаване на система за електронно предаване на инвестиционни проекти;
● Пилотна дигитална синхронизация на годишните инвестиционни програми;
● Въвеждане на нов механизъм за формиране на таксата за одобряване на
инвестиционен проект;
● Създаване на общински фонд „Благоустройство“ след анализ на необходимите
нормативни промени за тази цел;
● Подпомагане на работата по създаване на единен национален регистър на
адресите;
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● Пилотно въвеждане на програмно бюджетиране в СО;
● Насърчаване на включване на екологични критерии в обществени поръчки за
възлагане на дейности;
● Оптимизация в използването на общински имоти.
Срок за изпълнение: от 2 до 4 години
Отговорник: Направление "Общинска администрация", направление "Дигитализация,
иновации и инвестиции" и направление "Финанси и здравеопазване"
Потенциални партньори: Държавна агенция “Електронно управление”, Национално
сдружение на общините в Република България, Институт по публична администрация,
районните администрации

5.М2.

лист 1115 от 1286

Създаване на симулационни модели за планиране и управление

Мярката е директно свързана с подобрението на качеството на устройственото
планиране и подобряване на управлението на транспортните и инженерните системи.
Цели на мярката са въвеждането на технологични инструменти (напр. базов
транспортен модел) и подобряване на координацията при планирането и управлението на
територията (напр. създаването и прилагането на протоколи за обмен на информация и
за реакция). Основен подход, който предвижда мярката, е работата със симулационни
модели. Предвижда се симулирането на сценарии за гъвкави параметри на застрояване,
функционален микс на кварталите, развитие около транспортни центрове с цел
постигането на транзитно ориентираното развитие, транспортна обслуженост и др.
Осъществяването на мярката ще помогне за повишаване на информираността както на
експерти и политици, така и на граждани и инвеститори, при вземането на решения за
устройството на територията и за вида, капацитета и свързаността на
техническата инфраструктура.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Внедряване на интелигентни транспортни системи, включително за набиране на
информация за транспортните потоци, данните за които да бъдат използвани в
симулационна среда;
● Създаване на цялостен базов транспортен модел с цел оптимизиране на
управлението на обществения транспорт, вкл. за подпомагане инвентаризацията
на емисиите и планирането на мерки за сектор транспорт;
● Създаване на дигитален двойник на София;
● Моделиране на въздействието на инвестиционните активности върху контекста,
вкл. в 3Д среда;
● Разработка на модел за ефективност при комуналните услуги;
● Изготвяне на оценка на въздействието на устройствените планове и
инвестиционните проекти върху качеството на жизнената среда, включително
засягайки въпроси като необходими ресурси и време за реализацията на всеки план.
Срок за изпълнение: от 2 до 5 години
Отговорник: ОП “Софияплан” и направление “Дигитализация, иновации и инвестиции”
Потенциални партньори: Министерство на културата, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Национален център за териториално
развитие, направление “Архитектура и градоустройство”, Институт GATE, ГИС-София,
ЦГМ, направление “Обществено строителство”, ОП “София-проект”, Съюз на
урбанистите в България, Камара на архитектите, Камара на инженерите в
инвестиционното проектиране, асоциации в сферата на иновациите и
предприемачеството
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5.М3.

Увеличаване на количеството и качеството на взаимодействието,
включително дигиталното, между община, държава, граждани и бизнес

Мярката цели въвличане на населението в процеса по вземане на информирани решения с
фокус върху младежите. Мярката включва разработването на интегрирана
комуникационна стратегия и единна и лесно достъпна платформа за онлайн и офлайн
комуникация, значителното подобряване на възможността за лесен и пълноценен достъп
до информация, както и постепенното въвеждане на функцията на общината (централна
и районна администрация) на модератор и координатор на проекти. Всички тези аспекти
имат пряко отношение към формулирането и осъществяването на интегрирани
териториални концепции.

лист 1116 от 1286

Отговорник: Направление “Общинска администрация”, направление “Архитектура и
градоустройство”, направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”,
направление “Култура, образование, спорт и младежки дейности”
Потенциални партньори: студентските съвет към ВУЗ, младежки организации,
Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Асоциация за развитие на
София, Общинският гаранционен фонд за МСП, Институт по публична администрация,
НПО в сферата на гражданското участие, Обществен посредник

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Разработване на интегрирана комуникационна стратегия и единна и лесно
достъпна платформа за онлайн и офлайн комуникация, засягаща аспекти виртуално
деловодство, гражданска активност, обществени консултации и др.;
● Създаване на обществен консултативен орган към Столична община с активно
младежко представителство;
● Създаване на Консултативен съвет по политиките на младежта към кмета на
Столична община;
● Осигуряване на партньорство и подкрепа на младежки инициативи, в това число и
партньорство с общински структури;
● Програмно финансиране на проекти по Програма "София - град на младите и
активните";
● Подобряване и разширяване на програмата "София избира";
● Развиване на онлайн платформата за прием в училищата и детските градини;
● Създаване на звено за модериране и координация на важни за общината проекти;
● Провеждане на годишно представително, териториално-диференцирано
социологическо проучване за оценка на качеството на живот сред жителите на
общината;
● Ангажиране към районните администрации на медиатори/ координатори на
кварталните общности;
● Създаване на квартални центрове за презентации на значими проекти, както
частни, така и публични инвестиции;
● Увеличаване на дела на електронните услуги, предлагани от администрацията,
започвайки от най-използваните;
● Увеличаване на качеството на предоставяните електронни услуги;
● Въвеждане на електронна идентификация за използване на електронни
административни услуги.
Срок за изпълнение: от 1 до 7 години
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5.М4.

Увеличаване на количеството налични данни и улесняване на достъпа до тях,
включително в реално време

Мярката съдържа няколко групи дейности. От една страна това е увеличаването в
абсолютна стойност на количеството данни, произвеждани както в администрацията,
така и в частния и обществения сектори и достъпни електронно. В много случаи това е
въпрос на дигитализацията на вече съществуващи данни и процеси, а не на създаването
на нови. Данните трябва да са достъпни през единна общинска база от данни, която да е
създадена с разбирането за "отворени данни". Същевременно е нужно да се подобри
значително качеството на достъпа до данни, така че те да са лесни за откриване,
консултиране, изтегляне и обработка от широк кръг заинтересовани страни. Тази мярка
би изпълнила изцяло замисъла си, ако доведе и до предоставянето на лесно разбираеми
автоматизирани базисни анализи.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Инвентаризация и дигитализация на мрежите и съоръженията на подземната
инфраструктура и синхронизация на информацията между дружествата;
● Създаване на единна общинска база от данни (data lake);
● Внедряване на технологична и организационна система за създаване, съхраняване,
обработка, анализ, визуализиране и споделяне на геореферирана информация за
нуждите на съчетаване пространственото местоположение на обекти, важни за
жителите на общината;
● Въвеждането на единна електронна система за обмен на данни от и към
гражданите;
● Отваряне на данни и предоставянето на автоматизирани базисни анализи на тяхна
база.
Срок за изпълнение: от 3 до 7 години
Отговорник: Направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”, ОП
“Софияплан”, ЦГМ, ГИС-София
Потенциални партньори: Направление "Общинска администрация" (дирекция
„Административно обслужване“), направление "Правен и административен контрол"
(дирекция „Административен мониторинг”), Държавна агенция “Електронно управление”,
електроразпределително дружество, Софийска вода, Топлофикация, газоразпределителни
дружества, Министерство на културата, Агенция по кадастър, Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, платформи за онлайн
съобщаване на сигнали, Национално сдружение на общините в Република България,
асоциации за стартъпи.

лист 1117 от 1286

V.2.3.6. Специфична цел 6: Подобрена среда за наука и образование и
насърчаване на ученето през целия живот
6.М1.

Актуализиране на образователните програми и моделите на работа в
образованието

Мярката цели надграждане на образователните програми във формалното и неформално
образование, както и актуализиране на моделите на работа и управление в
образованието, така че качествено и отговарящо на съвременните стандарти и нужди
образование и обучения да са достъпни за всички жители на общината.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Разработване и въвеждане на образователни програми с разширен достъп до и
знание за наука, изкуство, околна среда и гражданско образование;
● Разработване и въвеждане на образователни програми с включване на практически
умения, ефективно кариерно ориентиране и ключови компетентности;
● Изграждане на междуинституционални и междусекторни партньорства за
подобрени образователни програми и модели на управление;
● Въвеждане на специализирани програми и модели на образование за хората със
специални потребности и намаляване на отпадането от училище;
● Разработване и внедряване на модели повишаващи възможностите за дуално/
дистанционно/ индивидуално обучение и образование, на база широка консултация
със заинтересованите страни и потребители на услугите;
● Внедряване и подобряване на дигитални средства за управление и организация на
образователния процес, както и предоставяне на качествено образователно
съдържание, отговарящо на съвременните образователни стандарти;
● Реализиране на пилотни проекти на територията на общината;
● Разработване и прилагане на платформи/ механизми за публичност и включване в
образователните решения на местно ниво, като целево се адресират потенциални
заинтересовани страни от публичния и частния сектор, родители и ученици.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Образование”, дирекция „Спорт и младежки дейности”), Направление „Дигитализация,
иновации и икономическо развитие“, Регионално управление образовнаие (РУО) - София
град
Потенциални партньори: Направление "Дигитализация, иновации и икономическо
развитие" (дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“), направление
"Архитектура и градоустройство" (дирекция ''Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване''), направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности"
(дирекция „Култура”), Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство
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на културата (МК), директори на детски градини и училища, районни администрации на
Столична община, музеи, библиотеки, читалища, НПО, бизнес.

лист 1118 от 1286

6.М2. Подкрепа за личностното развитие и учене през целия живот
Мярката цели осигуряване на по-широки възможности за личностно развитие и
продължаващо формално и неформално образование за всички възрасти за осигуряване на
лично и обществено благополучие на жителите на общината.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Насърчаване на извънкласни дейности за децата и учениците, свързани със спорт,
наука, изкуства, доброволчество и пр.;
● Осигуряване на възможност за неформално образование и придобиване на ключови
компетенции за малки и големи;
● Насърчаване на развитието на дигитални инструменти и обучителни материали за
подкрепа на процеса на учене през целия живот;
● Развитие на програми за кариерно ориентиране и предприемчивост за всички
възрасти;
● Поощряване на талантите в различни сфери (спорт, култура, наука);
● Поощряване на фирмени политики за учене през целия живот;
● Подкрепа за програми за практики и стажове;
● Насърчаване и подкрепа за включване на ученици в научни проекти и разработки;
● Развитие на капацитет и осигуряване на достъп до разнообразни дейности на хора
със специални образователни потребности, от рискови или социално изключени
групи.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Образование“, дирекция „Спорт и младежки дейности”), Направление „Дигитализация,
иновации и икономическо развитие“(Дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ и
„Информационно обслужване и технологии”), Регионално управление образование (РУО) София град.
Потенциални партньори: Направление "Култура, образование, спорт и младежки
дейности" (дирекция „Култура”), направление "Дигитализация, иновации и икономическо
развитие" (дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“), направление
"Архитектура и градоустройство" (дирекция ''Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване''), Министерство на образованието и науката (МОН),
Министерство на културата (МК), директори на детски градини и училища, районни
администрации на СО, музеи, библиотеки, читалища, бизнес, НПО, Асоциация за развитие
на София (АРС).
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6.М3.

Изграждане на качествена среда за образование

Мярката има за цел изграждането и поддръжката на качествена, стимулираща и
достъпна среда за образование с акцент върху оптималния контакт с природата и добре
поддържана прилежаща материална база, като съвременни училищни библиотеки и
дигитални центрове, богато озеленени дворове и атрактивни спортни съоръжения и
площадки за игра, които да отговарят на ключовото място на образованието за
постигане на обществено благоденствие. Детските площадки следва да се проектират
от широк набор специалисти с цел максимално интегриране на природосъобразни
решения, които да позволяват оползотворяване на естествената среда и използването
и за учебна база за опознаване на природа, функционални връзки на човека с нея и
климатичните промени.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Разширяване и реконструкция на детски градини, ясли, училища, обекти на
образованието и науката;
● Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи сгради за нуждите на
детски градини, ясли, училища и т.н.;
● Реновиране, разширяване и изграждане на качествена прилежаща среда и база двор, спортни обекти и спортна инфраструктура, площадки за игра, библиотеки и
пр., както и провеждане на благоустройствени мероприятия, допълнително
озеленяване.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Образование“), направление "Обществено строителство" (дирекция „Строителство“,
отдел „Обществено строителство“)
Потенциални партньори: Районни администрации в СО, директори на училища и детски
градини, бизнес и академичен сектор, родители и граждани.

6.М4.

лист 1119 от 1286

Обновяване на съществуваща и изграждане на нова образователна и научна
инфраструктура (подпомагаща развитието на интерес към науката,
практически умения и ключови компетентности)

Мярката цели обновяване и изграждане на нова инфраструктура, развиваща интерес и
разширяваща достъпа до науката, както и осигуряване на среда за развитие на
практически умения и ключови компетенции. Освен самостоятелни обекти като
планетариуми, лаборатории или библиотеки, тук се цели и подкрепа за изграждането на
качествени специализирани кабинети, ателиета и работилници в училищата и
университетите, но и осигуряване на условия за класни стаи на открито, научни
станции, екостационари и т.н.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Разширяване на мрежата от обекти, насърчаващи интерес към науката
(планетариуми, лаборатории, работилници, експериментариуми, библиотеки и др.).
● Насърчаване на университетско образование, което развива сферите на науката,
технологиите, инженерните науки и математиката (STEM),
интердисциплинарното инженерство и информатиката, дигиталните умения и
предприемачеството.
● Осигуряване на достъп и насърчаването на ползване на лаборатории,
експериментариуми, технологични бази, дигитални центрове, творчески
ателиета, работилници и пр. включително чрез насърчаване на сътрудничеството
с местната екосистема.
● Осигуряване и/или подмяна/ осъвременяване на наличната техника и оборудване за
лаборатории, специализирани кабинети, научни центрове, обсерватории и пр.
● Насърчаване на учене от природата, за природата и сред природата. Културните
екосистемни услуги могат да се интегрират чрез изнесени класни стаи в природна
среда за онагледяване на учебния материал за всички природни науки..
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Образование“) и Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
Потенциални партньори: Министерство на образованието и науката (МОН),
Министерство на културата (МК), директори на училища, Съвет на Ректорите, районна
администрация, музеи, НПО, университети, Българска академия на науките (БАН)
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6.М5.

Създаване на условия за гъвкаво използване на сградния фонд, терените и
техническата база на образователни и научни заведения

Мярката цели осигуряване на условия за гъвкаво и пълноценно използване на
материалната базата на образователната и научна инфраструктура според
възможностите, които те предлагат, и нуждите на жителите за постигане на
оптимална използваемост, популяризиране на местата за образование и наука и отваряне
на публичните обекти към жителите на общината.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Подкрепа и насърчаване на механизми за отваряне на сградите на детските градини
и училищата за извънкласни дейности, спорт, общностни събирания и неформално
образование;
● Осигуряване на допълнителни организационни и технически средства за постигане
на по-широк достъп до образователните терени и сгради в извънучебно време;
● Прилагане на механизми за достъп и пълноценна употреба на специализирана
инфраструктура в образователните заведения - спортна, научна, сградна и пр.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Образование“, дирекция „Спорт и младежки дейности”), директори на училища и детски
градини, дирекция „Сигурност“
Потенциални партньори: Университети, НПО, научни центрове, граждански и квартални
организации, читалища и пр.

6.М6.

лист 1120 от 1286

Подобряване на условия за труд и кариерно развитие в сферата на
образованието

Мярката цели осигуряване на качествени условия на труд и професионално развитие в
сферата на образованието, така че заетите в него да предоставят максимално
качество в работата си, а нови мотивирани и подготвени кадри да се включат като част
от образователния процес.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Разработване и изпълнение на програми за повишаване на квалификацията и
уменията на заетите в образованието, включително обмени и партньорства;
● Разработване и изпълнение на програми за повишаване на управленския и
организационен капацитет на заетите в сферата на образованието;
● Модели за подобряване на средата за подготовка и квалификация на кадри, чрез
иновативни подходи;
● Подобряване на качеството и условията в помещенията за почивка и колективна
работа на преподавателите и персонала в образователните институции;
● Подобряване на качеството и условията на придвижване на преподаватели и
персонал до учебните заведения чрез поемане на транспортни разходи, осигуряване
на карти за градски транспорт или осигуряване на споделено пътуване;
● Популяризиране на преподавателската професия чрез представянето ѝ на
кариерни форуми и образователни панаири, активна работа с кариерните центрове
в университетите;
● Насърчаване и популяризация на форми за оценяване качеството на
преподавателския труд чрез различни социални стимули;
● Насърчаване и популяризация на включването на нови кадри в системата на
образованието.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Образование“), Регионално управление Образование (РУО) - София град
Потенциални партньори: Направление „Дигитализация, иновации и икономическо
развитие“, Асоциация за развитие на София (АРС), Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции (СОАПИ), Министерство на труда и социалната политика
(МТСП), Министерство на образованието и науката (МОН), университети, директори на
училища, кариерни и образователни центрове, НПО.
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V.2.3.7. Специфична цел 7: Подобряване на условията за здравословен и
активен живот
7.М1.

Изграждане и развитие на мобилни и дистанционни здравни услуги
(телемедицина)

Мярката цели да разшири достъпа до качествена здравна услуга на територията на
цялата община, като предостави възможност за здравна консултация с медицински
експерти в населените места, в които липсва здравно обслужване и осигури здравна
консултация за трудноподвижни или изключени групи хора.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване на мрежа от здравни специалисти, които предлагат дистанционни
здравни услуги за диагностика и консултация;
● Разширяване на дейността на здравните медиатори в малцинствени групи;
● Разширяване на мобилните здравни услуги за всички възрастови и социални групи
(възрастни хора, хора в неравностойно положение, малцинствени групи);
● Разширяване на дейността на мобилните лаборатории и центрове за изследвания;
● Разширяване на дейността на мобилни екипи за здравна профилактика, които
извършват регулярни прегледи сред всички възрастови и социални групи;
● Разширяване на регулярни пътуващи здравни услуги в населените места в
общината, в които няма изграден здравен пункт;
● Устройствено обезпечаване на децентрализирани центрове за спешна медицинска
помощ:
● Въвеждане на дигитални и иновативни решения в здравеопазването, вкл. в сферата
на телемедицината;
● Прилагане на иновативни технологии за насърчаване и контрол на здравна
профилактика;
● Разширяване на капацитета на социалния патронаж и предлаганите здравни грижи.

7.М2.

лист 1121 от 1286

Модернизация на оборудването в болничната и доболничната здравна помощ

Мярката цели да осигури съвременно здравно оборудване в болничната и доболничната
помощ, което ще осигури условия за качествена диагностика и лечение.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Закупуване на иновативна медицинска техника за диагностика и лечение;
● Оборудване на високотехнологични здравни кабинети;
● Оборудване на училищни здравни кабинети;
● Оборудване на високотехнологични лаборатории;
● Оборудване на мобилни здравни пунктове.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”)
Потенциални партньори: Министерство на здравеопазването, общински, държавни и
частни болници, ДКЦ, самостоятелни лекарски практики, НЦОЗА, НЗОК, СРЗИ, Български
лекарски съюз, НПО

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”)
Потенциални партньори: Направление „Дигитализация, иновации и икономическо
развитие“, Министерство на здравеопазването, общински, държавни и частни болници,
ДКЦ, самостоятелни лекарски практики, НЦОЗА, РЗОК, СРЗИ, ЦСМП, Български лекарски
съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Български клъстер
за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Български биотехнологичен и
здравен клъстер.
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7.М3.

Изграждане на качествена среда за доболнична и болнична здравна грижа

Мярката цели да създаде качествена среда в доболнична и болнична инфраструктура на
териториите на Столична община, където жителите не са достатъчно обслужени и да
облагороди прилежащите територии към здравните обекти - дворове и паркова среда,
които създават по-благоприятна и комфортна среда за възстановяване и лечение.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Обновяване на общински лечебни заведения;
● Реновиране на здравни кабинети в училища и детски градини;
● Изграждане и обновяване на здравни заведения за рехабилитация, здравни и
терапевтични санаториуми;
● Изграждане на нови здравни служби в населените места в СО, в които липсват
такива;
● Обновяване и поддръжка на дворна и паркова среда около лечебните заведения.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”)
Потенциални партньори: Министерство на здравеопазването, общински, държавни и
частни болници, ДКЦ, самостоятелни лекарски практики, НЦОЗА, НПО, Български лекарски
съюз.

7.М4.

лист 1122 от 1286

Обновяване на съществуваща и изграждане на нова специализирана спортна
инфраструктура

Мярката цели изграждане на качествена среда за развитие на професионален спорт. При
изграждане на спортните съоръжения следва да се интегрират мерки за адаптация към
климатичните промени, свързани с материалите и пропускливостта на настилките,
запечатването на почвата и качествата на растителността и водите.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Проектиране и изграждане на нова спортна инфраструктура - стадиони, спортни
зали, спортни и плувни комплекси, зимни пързалки, игрища за футбол, волейбол,
баскетбол и т.н.;
● Обновяване и реконструкция на съществуваща спортна инфраструктура стадиони, спортни зали, спортни и плувни комплекси, зимни пързалки, игрища за
футбол, волейбол, баскетбол и т.н.;
● Обновяване и реконструкция на прилежаща инфраструктура (съблекални).
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”), Спортна София 2000 ЕАД, Фондация "София - европейска
столица на спорта”
Потенциални партньори: Министерство на младежта и спорта, НПО, бизнес, НСА,
спортни федерации, Направление “Архитектура и градоустройство”
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7.М5.

Обновяване на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура за
непрофесионален спорт, движение и игра

Мярката цели изграждане и поддържане на качествена среда за масов спорт, движение и
игра в населените места и изграждане и поддръжка на спортно-туристическа
инфраструктура в планините. Местата за игра, спорт и движение следва да се
изграждат чрез природосъобразни решения, които използват естествената среда за
учебна база и опознаване на природата. При изграждане на съоръженията следва да се
интегрират мерки за адаптация към климатичните промени, свързани с материалите и
пропускливостта на настилките, запечатването на почвата и качествата на
растителността и водите.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване и обновяване на пространства за почивка, физическа дейност и игра с
висока образователна и игрова стойност;
● Включване на местните общности в процеса на проектиране, обновяване и
поддържане.
● Създаване на свързана мрежа от пространства за игра и движение;
● Изграждане на спортно-туристическа инфраструктура;
● Поетапно изграждане на инфраструктура за достъп на хора с увреждания до места
за движение, игра и отдих.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”)
Потенциални партньори: ПП “Витоша”, Министерство на младежта и спорта,
направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности ("дирекция
“Образование”), направление “Архитектура и градоустройство”, МОСВ, СУБ, НПО, НСА,
бизнес, училища, детски градини, читалища, районни администрации.

7.М6.

лист 1123 от 1286

Насърчаване на здравословния начин на живот

Мярката цели да подобри здравето на всички възрастови и социални групи, като създаде
условия за активна промяна в поведенческите навици на хората, свързани с движение,
начин на хранене и основни рискови фактори за здравето.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Реализиране на дейности за промоция на здраве и профилактика на болестите,
промоция на укрепваща здравето физическа активност, особено в природна среда
(картиране и оценка на ЕСУ);
● Формиране на навици за здравословно хранене от ранна детска възраст чрез
изграждане на здравословен хранителен режим в ясли, детски градини, училища,
социални институции и др;.
● Формиране на навици за движение за всички възрастови и социални групи;
● Намаляване употребата на тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол и
наркотични вещества;
● Комуникационни действия за промоция на здравословния начин на живот - хранене,
движение, психическо и физическо здраве, намаляване употребата на алкохол и
наркотични вещества сред всички възрастови и социални групи.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”),
направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция “Спорт и
младежки дейности”)
Потенциални партньори: Министерство на здравеопазването, СРЗИ, Български лекарски
съюз, Национален център по наркомании, Дружество на психолозите в България,
Български червен кръст, НПО, детски градини, училища, университети, работодатели,
бизнеси, спортни клубове, спортни федерации.
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7.М7.

Развитие на компетенциите и уменията на здравните работници и подобряване
на условията за труд в здравеопазването

Целта на мярката е да подобри възможностите за развитие и усъвършенстване на
потенциала на здравните работници, което ще допринесе за подобряване на качеството
на предлаганата здравна грижа.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Осигуряване на регулярна система за обмен на здравни специалисти, с цел
подобряване на уменията;
● Развитие на високотехнологични умения в полето на здравната грижа;
● Осигуряване на допълнителни курсове и квалификация;
● Осигуряване на възможности за участие в научни форуми.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”),
общински лечебни заведения, Специализирания общински приватизационен фонд
Потенциални партньори: Министерство на здравеопазването, държавни и частни
болници, индивидуални лекарски практики, направление "Култура, образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция “Спорт и младежки дейности), СРЗИ, Български лекарски
съюз, Български червен кръст, Дружество на психолозите в България, Медицински
университет, Центрове за квалификация, НПО, бизнес.

7.М8.

лист 1124 от 1286

Подпомагане профилактиката на физическото и психическото здраве

Мярката цели да подобри физическото и психическото здраве на хората, което ще
допринесе за по-ниска заболеваемост и по-високо качество на живот.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Разширяване на спектъра на предлаганите в болниците медицински услуги с такива
по промоция на здравето и профилактика на болестите;
● Организиране на регулярни профилактични прегледи за всички възрастови и
социални групи с цел ранна диагностика на заболяванията;
● Действия за здравно и сексуално образование сред подрастващото население;
● Реализиране информационни кампании и мобилни изследвания за социално значими
заболявания;
● Действия за превенция и ранна интервенция при психични заболявания.
● Действия за превенция на болестно затлъстяване.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”),
направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция “Спорт и
младежки дейности”, дирекция “Образование”)
Потенциални партньори: Направление „Дигитализация, иновации и икономическо
развитие“, Министерство на здравеопазването, НЗОК, СРЗИ, Български лекарски съюз,
Български червен кръст, детски градини, училища, университети, читалища, ДКЦ,
Български червен кръст, болници, индивидуални лекарски практики, НПО, бизнес.
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7.М9.

Насърчаване на възможностите за физическа активност и спорт

V.2.3.8. Специфична цел 8: По-успешно опазване на културното богатство и
подобрени условия за култура и творчество

Целта на мярката е да създаде условия за масова физическа активност за всички
възрастови и социални групи.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изграждане и заздравяване на местни общности, различни социални, възрастови и
малцинствени групи и уязвимо население чрез физическа активност и спортни
дейности;
● Подпомагане на програми и инициативи на образователните институции при
реализиране на спортни дейности;
● Разширяване на мрежата от спортните клубове;
● Създаване на условия за превенция на девиантно поведение и отпадане от училище
чрез въвличане на рискови групи в спортни дейности (в т.ч. деца и възрастни);
● Насърчаване на деца с изявени дарби в областта на спорта;
● Осигуряване на свободен достъп до спортни занимания за деца с физически
увреждания, социално слаби и деца в риск;
● Създаване на спортна карта на София;
● Създаване на условия за ефективно и законосъобразно управление на училищната
спортна база в рамките на учебната година и ваканционния период;
● Насърчаване на местните общности в поддръжката, организирането и ползването
на съоръжения за спорт, движение и игра;
● Маркиране на маршрути в планини, паркове и града с указания за време, километри,
денивелация;
● Организиране на игри и кампании за насърчаване на придвижване пеша или с
велосипед;
● Обособяване на градски пространства за танци с отворен достъп.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”, дирекция “Образование”)
Потенциални партньори: Министерство на младежта и спорта, Министерство на
образованието и науката, ПП “Витоша”, Фондация “София европейска столица на
спорта”, детски градини, училища, университети, работодатели, НПО, бизнес, спортни
клубове, Български туристически съюз.

лист 1125 от 1286

8.М1.

Дигитализация в културата и културното наследство

Мярката цели дигитализиране на архивите за културни ценности - движими, недвижими и
нематериални, с което да се подобри достъпа и обмена на информация,
административното обслужване и повишаване на видимостта на ценностите.
Повишеното дигитално присъствие на културно съдържание цели достигането до поширока публика и популяризация на местното културно производство в границата на
общината и извън нея.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Дигитализация на архивите за недвижими културни ценности, движими културни
ценности, нематериално културно наследство, музейни експозиции и частни
колекции;
● Дигитализиране на документооборота в сферата на културата и културното
наследство и повишаване на възможността за отдалечен достъп до архивни
единици съгласно международни стандарти;
● Активно популяризиране на българската култура (кино, музика, визуални, приложни и
изпълнителски изкуства) и културно наследство (недвижимо, движимо и
нематериално, музейни и частни колекции) в местни, регионални и чуждестранни
онлайн медии, включително превод и/или подготовка на съдържанието, така че да
съответства на вида медия;
● 3D сканиране на сгради в централната градска част;
● Утвърждаване и/или подготовка на стандарти за повишена възможност за
дигитално разпространение на видео и аудио произведения и използването на
партньорски мрежи за достигане на по-широка публика.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Култура“), Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
Потенциални партньори: Направление „Архитектура и градоустройство“, Регионален
исторически музей (РИМ) София, Национален институт за недвижимо културно
наследство (НИНКН), Министерство на културата (МК), ОП „Софияплан“, Университет по
архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ),
Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ, Софийска градска художествена
галерия (СГХГ), частни колекции и галерии, Национален филмов център (НФЦ), Българска
национална телевизия (БНТ), Българска национална филмотека, Национална библиотека,
Държавна агенция „Архиви“ и пр.
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8.М2.

Развитие на инструменти за подкрепа дейността на творците в различни сфери
на културата

Мярката цели да развие набора от инструменти за подкрепа на творците и тяхната
работа, така че те да се развиват при подобрени условия на труд, да повишават
качеството на културните продукти в общината и да намират разнообразни форми за
изява.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Разработване и изпълнение на програми за развитие и изява на творци, културни
изследователи, архитекти;
● Насърчаване създаването на нови творчески продукти и търсения;
● Подкрепа за осигуряване на качествена физическа и техническа среда в местата за
култура, творчески ателиета, лаборатории, работилници, фондохранилища,
гримьорни, репетиционни зали и пр. за подобряване на условията за труд на
заетите в сектора на културата;
● Насърчаване и подкрепа за обмен и съвместна творческа работа;
● Организиране и утвърждаване на форуми за изява, фестивали, конкурси, годишни
прегледи.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Култура“)
Потенциални партньори: Министерство на културата, творчески мрежи и творци,
Направление „Архитектура и градоустройство“, Софийски университет Св. Климент
Охридски, Национална художествена академия, Национална музикална академия,
Националната академия за театрално и филмово изкуство, училища към Министерство
на културата, бизнес, меценати и др.

8.М3.

лист 1126 от 1286

Разширяване на мрежата от места за култура и подобряване на материалната
им база

Мярката цели подобряване на материалната и техническа база на местата за култура и
създаване на нови места за творческа изява, културно предлагане и потребление, места
за работа на творците. По този начин ще се повиши привлекателността на местата за
култура и ще се привлекат нови публики, ще се създадат условия за качествено
предлагане на култура, ще се подобрят условията на труд на артистите. Фокус върху
дейности извън компактния градски център за разширяване на достъпа до култура и
творчество на територията на общината.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Ремонт и реконструкция на съществуващи културни обекти - читалища, музеи,
галерии, театри, библиотеки, места за творчество, центрове за култура и
личностно развитие;
● Изграждане на нови и/или трансформация на съществуващи пространства в места
за култура, включително места за творческа работа (ателиета, репетиционни,
работилници и пр.);
● Подобряване на техническите условия в съществуващи места за култура,
осигуряване на технически условия и оборудване на нови и съществуващи места за
култура, включително в места за творческа работа.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Култура“), направление "Обществено строителство" (дирекция „Строителство“, отдел
„Обществено строителство“)
Потенциални партньори: Районни администрации, , ЦПЛР, общински културни центрове,
читалища и др.
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8.М4.

Предоставяне на подкрепа за творческата икономика

Мярката има за цел усилване на ефектите от творческата икономика чрез качествено
икономическо и оперативно подпомагане на сектора, съобразено с приноса и
активността на бенефициентите, както и диверсифициране на средствата и
ефективно привличане на частни капитали с цел устойчивост на културното
предлагане.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Разработване на нови и развитие на съществуващи програми, като „Култура” и
„Културен календар”, „Навън” на Столична община;
● Разработване и въвеждане на програми, които позволяват дългосрочно планиране
на дейности и развитие на културен продукт;
● Подготовка и развитие на стандарти за мониторинг и проследяване на
икономическия принос на творческата икономика;
● Разработване и въвеждане на програми за финансиране с фокус ефект и активност
на финансираните проекти;
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Култура“), , направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция „Финанси”, дирекция
„Икономика и търговска дейност”)
Потенциални партньори: Министерство на културата, Министерство на финансите,
районни администрации, Национален фонд „Култура”, финансови консултанти, бизнес,
културни организации и сдружения, академичен сектор и изследователи в сферата на
културата и икономика на културата.

8.М5.

лист 1127 от 1286

Повишаване на интереса и достъпа до култура и културно наследство

Целта на мярката е засилване на интереса към култура и културно наследство в
общината чрез повишаване на възможностите за достъп до тях на всички жители,
което ще осигури подобрено разбиране, търсене и опазване на културата и културните
ценности. Освен повишаване на разнообразието и качеството на предлагането, се цели и
възможност за достъп до творческа изява за гражданите и неформално творческо
образование.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Разширяване на мрежата от събития и разширяване на работното време на
местата за култура;
● Подобрен достъп с качествен градски или специализиран транспорт до местат за
култура и недвижимите културни ценности, в и извън пределите на компактния
град, за всички жители на общината;
● Подобряване физическата достъпност на самите места за култура, така че да са
удобни и за хора с двигателни, зрителни, слухови или други затруднения;
● Разработване и прилагане на образователни програми и неформално учене в
сферата на културата и изкуствата;
● Повишаване на информираността и знанията на жителите на общината за
културни събития, изкуство, архитектура, културно наследство;
● Насърчаване и подкрепа за творчество и творческа изява на жителите на
общината;
● Актуализиране и разширяване на съдържанието и дейностите на музеите,
културните институти и библиотеките;
● Разширяване на системата от визуална комуникация с насочване към обектите на
културата;
● Нови улични табели с възможност за дигитална информация за културно
съдържание;
● Подготовка и популяризиране на тематични маршрути в града и общината за
популяризация и социализация на различни културни и архитектурни
забележителности.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Култура“, дирекция „Образование”), ОП „Туризъм”
Потенциални партньори: Национална художествена академия, Университет по
архитектура строителство и геодезия, Нов български университет, Национална
музикална академия, Националната академия за театрално и филмово изкуство, Софийски
университет, творчески организации, бизнес, Министерство на образованието и
науката, Министерство на културата, Министерство на туризма.
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8.М6.

Развитие и надграждане на капацитет и стандарти в музейната,
библиотечната и културната дейност, включително за управление и
партньорства

Мярката цели повишаване на възможностите за развитие на капацитет и квалификация
на музейните специалисти, културни мениджъри, работещите с нематериално културно
наследство, управляващите културен или творчески процес за повишаване качеството
на работата им. Въвеждането и/или утвърждаване на стандарти за музейна,
библиотечна и културна дейност и системи за управление и партньорства ще осигурят
приемственост и видимост в работата, които успешно биха могли да се приложат на
различни места.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Разработване и изпълнение на програми за развитие на капацитет на работещите
в културните институции;
● Разработване и изпълнение на програми за развитие на капацитет на творци и
творчески организации;
● Насърчаване и подкрепа за участия в кръгли маси, работилници, форуми, обучения,
работни визити, съвместни проекти и пр. за администратори, учени,
преподаватели, културни мениджъри и политици, за повишен обмен и споделяне на
опит и знание по отношение на управлението на културата и културното
наследство;
● Изготвяне и прилагане на стандарти за съхранение и представяне на музейни и
галерийни експонати;
● Изготвяне и прилагане на стандарти за дейността на музеите, галериите,
библиотеките, културните институти и центрове;
● Подготовка, усъвършенстване и повишаване на мобилността в обектите на
културата и музейните експонати.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Култура“)
Потенциални партньори: Читалища, общински културни центрове, културни центрове,
университети, Министерство на образованието и науката, Министерство на
културата и т.н.

8.М7.

лист 1128 от 1286

Развитие и прилагане на модели за опазване, управление и социализация на
недвижимите културни ценности

Мярката цели качествено опазване и интегриране на недвижимите културни ценности в
общината. Наред с експертната работа по подготовка и актуализация на режимите за
опазване и социализация, се цели широко обществено и междуинституционално
включване в процеса по вземане на решения и управление на недвижимите ценности,
популяризиране на ценностите и подкрепа за частните собственици в управлението на
обекти НКЦ. Адаптивна реинтеграция на НКЦ в съвременния град има екологична полза по
линия ресурсна и териториална устойчивост. Така се намаляват отрицателните
въздействия при разрушаване на съществуващи сгради (въздух, отпадъци), както и при
ново изграждане - например употреба на бетон и др. материали от въглеродно
интензивни производства, въвеждане на ЕЕ и ВЕИ.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Анализ на състоянието, подготовка и актуализация на режими за опазване и
социализация, планове за опазване и управление, документално процедиране;
● Провеждане на тематични изследвания на терен и кабинетни разработки на модели
за опазване, управление и социализация;
● Насърчаване обмена на опит и знание между публичния и академичния сектор, както
на местно ниво, така и с чуждестранни партньори, чрез работни срещи и
консултации, съвместни проекти и пр.
● Локално прилагане на тестови модели за управление, основано на взаимен интерес и
споделена отговорност. ;
● Мониторинг и система за наблюдение и управление;
● Повишаване информираността на собственици и граждани;
● Осигуряване на възможността за гражданско включване и провеждане на
консултации;
● Подкрепа за междусекторни и институционални партньорства и изследвания;
● Осигуряване на публичност, информиране и популяризиране на партньорствата;
● Извършване на дейности, свързани със самите обекти недвижими културни
ценности (НКЦ) и средата около тях - ремонти, консервация, реставрация,
реконструкция, адаптация, опазване, социализация и пр.;
● Насърчаване, информиране и подкрепа на частните собственици при поддръжката
на обекти НКЦ в добро състояние.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Регионален исторически музей София, Направление „Архитектура и
градоустройство“
Потенциални партньори: Министерство на културата, Национален институт за
недвижимо културно наследство, районни администрации в СО, музеи, културни
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центрове, НПО, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национална
художествена академия, Национален археологически институт с музей към Българска
академия на науките (НАИМ БАН), етажна собственост, направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция „Общинска собственост“)

лист 1129 от 1286

8.М8. Подпомагане на регионалния и международен обмен в културата
Мярката цели популяризиране на културните продукти, произведени в и за Столична
община на регионално и международно ниво, повишаване на вноса и износа на културни
продукти, както и подпомагане на мобилността на артисти, творци и културни
изследователи.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи:
● Популяризиране на културните продукти и услуги, създадени в Столична община, в
страната и чужбина;
● Насърчаване и подкрепа на копродукциите и усилване на връзките между местни и
чужди творчески групи;
● Осигуряване на многоезичен превод на съдържанието за култура;
● Организиране, утвърждаване и популяризиране на международни конкурси,
фестивали, резидентни програми;
● Подкрепа за творческа мобилност както на културни продукти, така и на артисти,
културни мениджъри, изследователи на културата;
● Засилено медийно присъствие и представяне на Столична община с повишените
възможности за потребление, създаване и предлагане на култура;
● Домакинство на разнообразни международни форуми за култура и изкуство;
● Включване на Столична община в европейски и световни културни маршрути;
● Включване на Столична община в европейски и световни мрежи на партньорство и
експертиза в културата;
● Координация и синхронизация на политиките, свързани с култура и културно
наследство, между институциите за територията на СО за усилване на ефектите
от планираните дейности.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" (дирекция
„Култура“), Регионален културен институт „Регионален център за съвременни изкуства
„Топлоцентрала“, направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм"
(дирекция „Европейски политики и програми“), ОП „Туризъм“
Потенциални партньори: Направление „Дигитализация, иновации и икономическо
развитие“, Министерство на културата, Национален фонд „Култура“, Национален
институт за недвижимо културно наследство, Национална академия за театрално и
филмово изкуство, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Национална
музикална академия, Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, НПО,
творчески мрежи и артисти, Национална художествена галерия, Софийска градска
художествена галерия и др.
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V.2.3.9. Специфична цел 9: Преход към по-устойчив и иновативен туризъм
9.М1.

Усъвършенстване на маркетинговите комуникации и на дигитализацията на
услугите в туристическия сектор

Основна цел на мярката е подпомагане чрез активно маркетиране за утвърждаване на
София като дестинация, предлагаща висококачествен туристически продукт със
собствено лице и индивидуалност (бранд) и отговаряща на нуждите и изискванията на
съвременното дигитално общество.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Обновяване и обогатяване на информационното обслужване на туристите чрез
създадените и поддържани от ОП „Туризъм“ центрове и онлайн на www.visitsofia.bg,
вкл. с атрактивни и ефикасни мобилни приложения и през социалните мрежи;
● Поставяне на двуезична упътваща информация за туристи на ключови места и
за/свързано с публичния транспорт;
● Обогатяване и разширяване на приложимостта на София Пас;
● Провеждане на тематични кампании, турове, промотиране на маршрути и
публикуване на карти в реалното и виртуално пространство;
● Участие в международни туристически борси и изложения и членство в регионални,
национални и международни организации;
● Провеждане на опознавателни турове за журналисти и блогъри;
● Видимост и присъствие чрез подкрепа на събития, културни и спортни прояви и
пр.;
● Изработване на конкурсна основа и промотиране на художествени снимки от
забележителностите на СО, кратки видеофилми и презентации, самостоятелно от
общината и в партньорства с бизнеса;
● Представяне на НКЦ и историята на София през кодове на място и мобилно
приложение за тяхното разчитане и достъп до подходящо поднесена, поне
двуезична информация.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: ОП “Туризъм”, направления "Европейски политики, международна дейност и
туризъм", ''Култура, образование, спорт и младежки дейности'', ''Архитектура и
градоустройство'', "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', РИМ София
Потенциални партньори: Организацията за управление на Софийски туристически
район, Министерство на туризма, Министерство на културата, браншови асоциации и
организации в сферата на туризма, хотелиери, ресторантьори, туроператори,
превозвачи, бизнес.

9.М2.

лист 1130 от 1286

Обогатяване и подобряване на туристическия продукт при баланс на социален,
екологичен и икономически ефект

Мярката е насочена към подобряване на качеството и ефективността на функциониране
на инфраструктурата, пряко свързана с туризма, обогатяване на предлагането и
разширяване на възможностите чрез включване във взаимодействие на силните страни
на СО и общините от агломерацията и региона, за преодоляване на
предизвикателствата.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Поставяне на двуезична упътваща информация за туристи на ключови места и за
публичния транспорт;
● Осигуряване на достъпни тоалетни и чешми в местата с концентрация на
туристи;
● Осигуряване на паркинги за временен престой на туристически автобуси в
периферията на ЦГЧ;
● Прилагане на принципите на кръговата икономика в местата за настаняване,
изхранване и развлечения (собствената инфраструктура на туризма), вкл.
насърчаване на предлагане на местни храни, пестене на енергия и консумативи,
третиране на отпадъци, зелени покриви и пр.;
● Връчване награда на София за "най-зелен" хотел и ресторант на годината;
● Подкрепа за туристическия сектор чрез подобрени бизнес условия и облекчения за
гъвкаво адаптиране и преодоляване на предизвикателствата и последствията от
Ковид-19;
● Инициативи за организиране и лансиране на тематични маршрути: поклоннически,
маршрути за наблюдение на птици (Birdwatching), веломаршрути (извънградски),
градска винена карта, карта на поп/ стрийт/ графити изкуствата в София и други.
●
● Популяризиране и подкрепа на селски туризъм в селата на околоградския район,
особено в тези с тенденции за намаляване на населението.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: ОП “Туризъм”, направления "Европейски политики, международна дейност и
туризъм", ''Култура, образование, спорт и младежки дейности'', ''Архитектура и
градоустройство'', "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', РИМ София
Потенциални партньори: Организацията за управление на Софийски туристически район,
Министерство на туризма, Министерство на културата, Министерство на младежта и
спорта, браншови асоциации в сферата на туризма, хотелиери, ресторантьори,
туроператори, производители от хранително-вкусовата промишленост, превозвачи,
общини от региона, граждански сдружения, спортни и туристически дружества и
организации, бизнес.
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9.М3. Оптимизиране на институционалната организация на туризма в СО, на
координацията и партньорствата със заинтересованите страни в региона

9.М4.

Засилване ролята и активността на СО като лидер в организацията за управление на
Софийски туристически район.

Използване на природата - планините, повърхностните и минералните води,
микроклимата и околоградския район на София за развитие на "зелен" лечебен и
здравословен туризъм, с грижа за опазване на природното наследство и осигуряване на
среда за седмичен отдих и “презареждане”, с фокус върху населението на СО.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Институционализиране на постоянен орган (Конгресно бюро) за привличане и
обслужване на конгресни и конферентни събития в общината;
● Регулярни анкетни и други проучвания на туристическото търсене и предлагане,
вкл. чрез стандартизирани проучвания, въвеждане на системи за автоматизирано
преброяване и др. за информирано подобряване на управлението;
● Активна роля на София в оформянето и прилагането на политиките в областта на
туризма на национално и регионално ниво и сътрудничество с всички държавни,
общински и браншови структури;
● София - интелигентна туристическа дестинация: инициативи за връзки на
туризма с иновации/иноватори за по-добро представяне/ опазване/ подкрепа на
защитените природни обекти, традиционните местни специалитети и
културните обекти и дейности;
● Съвместни инициативи и организация за създаване на регионален туристически
продукт чрез използване на разнообразието от потенциалите на общините от
агломерацията/ региона при взаимно допълване и обогатяване.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: ОП “Туризъм”,направления "Европейски политики, международна дейност и
туризъм", ''Култура, образование, спорт и младежки дейности'', ''Архитектура и
градоустройство'', "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', РИМ София
Потенциални партньори: Организацията за управление на Софийски туристически район,
конгресни центрове, Българско конгресно бюро, Министерство на туризма,
Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, браншови
асоциации в сферата на туризма, хотелиери, ресторантьори, туроператори,
производители от хранително-вкусовата промишленост, превозвачи, общини от
региона, граждански сдружения, спортни и туристически дружества и организации,
бизнес.

Устойчиво използване на местните природни дадености за развитие на "зелен"
лечебен и здравословен туризъм

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Идентифициране на партньорства за реализация на проекти за хидротермални
центрове и заведения за отдих, профилактика и лечение с функционални типове и
категории съобразно специализираната схема за използване на минералните води
към ОУП, и с включване на геотермално отопление за тези обекти.
● Интегриране на природния капитал, в частност гори, води и защитени зони и
развитие на природосъобразен и познавателен туризъм. Изграждане на достъп и
природосъобразна инфраструктура, вкл. информационна и защитни мерки за
поддържане на ценните екосистеми, вкл. в Лозенска планина, Плана, Люлин планина и
Стара планина.
● Актуализация и приемане на нов план за управление на ПП “Витоша”, с условия за
развитие на ски, вело и друг вид природосъобразен туризъм. Изработване на ПУП за
обектите на Витоша в съответствие с условията в Плана за управление.
● Изграждане и поддръжка на пречиствателни съоръжения за съществуващите
туристически бази с търсене на природосъобразни решения.
● Подобрена организация за достъп с публичен транспорт и максимално ограничаване
на личните МПС в защитените територии.
● Реконструкция на съществуващите лифтове.
● Природосъобразни свързани и маркирани туристически маршрути с онлайн
информация за тях.
● Подобряване на инфраструктурата и обогатяване спектъра от профилактични и
здравни услуги в Национален курорт Банкя, в Панчарево и Овча купел.
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: ОП “Туризъм”, направления "Европейски политики, международна дейност и
туризъм", ''Култура, образование, спорт и младежки дейности'', ''Архитектура и
градоустройство'', "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', РИМ София
Потенциални партньори: Организацията за управление на Софийски туристически район,
Министерство на туризма, Министерство на културата, Министерство на младежта и
спорта, Министерство на околното среда и водите (МОСВ), Министерство на
земеделието, храните и горите (МЗХГ), браншови асоциации в сферата на туризма,
хотелиери, ресторантьори, туроператори, производители от хранително-вкусовата
промишленост, превозвачи, общини от региона, граждански сдружения, спортни и
туристически дружества и организации, бизнес.
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V.2.3.10. Специфична цел 10: Намаляване на социалните неравенства
10.М1. Интегрирано предоставяне на подкрепа за бездомни лица и семейства, лица в
кризисна ситуация, лица пострадали от домашно насилие, и жертви на трафик
Мярката цели да осигури подслон и социална подкрепа за най-изключените групи хора в
случаите, в които се намират в кризисна ситуация, и да осигури устойчиви условия така,
че нуждаещите се да не изпадат повторно в кризисна ситуация.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Провеждане на целенасочено изследване на ситуацията с бездомните хора,
включващо техния брой, места, проблеми, перспективи, нагласи;
● Разработване на последващ план за действие и изграждане на центрове за
комплексна социална и психологическа помощ с ангажирани психолози и помощен
персонал за обслужване на бездомни хора и хора в кризисна ситуация;
● Изграждане на взаимосвързани услуги, които подкрепят стабилизирането и
извеждането от кризисна ситуация;
● Създаване на мобилни екипи за обследване на територии с концентрация на
бездомни лица и хора в риск;
● Разкриване на услуга за подкрепа на хора, които живеят на улицата в зони с
концентрация на бездомни хора в ЦГЧ и в две зони в периферията
● Водене на стриктна картотека на посещаващите приютите за проследяване на
адаптацията на преминалите през услугата в социалния живот.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Социални дейности и интеграция на хората с увреждания”
Потенциални партньори: Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и
социалната политика, социални предприемачи, НПО, направление "Култура, образование,
спорт и младежки дейности" (дирекция “Образование”, дирекция “Спорт и младежки
дейности”), направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Здравеопазване”),
направление "Обществено строителство" (дирекция “Строителство”), дирекция
“Аварийна помощ и превенция”

лист 1132 от 1286

10.М2. Създаване и прилагане на инструменти в подкрепа изграждането на активни
квартални общности
Мярката цели да създаде интегрирани действия, които подпомагат изграждането на
активни общности и насърчават общностните занимания в кварталите. Засяга пилотно
ремонтиране и усвояване на неефективно използвани общински помещения и градски
градини и използването им за културни и социални активности и срещи на общността.
Обявяването им и изпълването със съдържание следва да се случва с местните активни
групи, които поемат отговорността за местата впоследствие.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Предоставяне на помещения за общностни занимания - ремонт и усвояване; оценка
на въздействието и потенциала за разширяване след първите 3 години на ползване;
● Развиване на съществуващите инструменти за създаване на обединяващи
празнични ритуали - разширяване капацитета на Столичната програма “Култура” и
Календара на културните събития на СО чрез включване на раздел “Празници на
кварталите и местни общности”;;
● Изграждане на модели/ мрежи от доброволци - представители на различни възрасти
и професии, в подкрепа на социални и здравни каузи, инициативи, услуги;
● Кампании за насърчаване на толерантност и солидарност;
● Изграждане на общностни градини и развитие на градското земеделие като
система за социално включване и изграждане на общности.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Районни администрации
Потенциални партньори: Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост
(АДУЕС), читалища, НПО, етажна собственост, детски градини, училища, университети,
ОП “Паркове и градини”, направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция
“Зелена система”), направление "Архитектура и градоустройство" (дирекция
“Териториално планиране”), направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Общинска
собственост”), направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности"
(дирекция “Култура”)
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лист 1133 от 1286

10.М3. Развитие и разширяване на обхвата на социалните услуги

10.М4. Създаване и прилагане на модели за осигуряване на достъпни жилища

Основната цел на мярката е да развие социалните услуги и да ги адаптира към
съвременните изисквания, потребности и възможности за предоставяне на услугата.
Включва и намеси в материалната база.

Мярката цели да осигури достъпни жилища за хора в неравностойно социално положение в
доказан риск. Тя очертава система от действия за изграждане, реконструкция, ремонт и
разширяване на възможностите за достъп до жилища.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Обновяване на сградите на социалните услуги и изграждане на 37 броя нови
центрове за социални услуги (включително и интегрирани);
● Развитие на услугите в общността, както и специализирани такива от
резидентен тип и покритие на по-голям спектър от уязвими групи и обучение на
персонала на социалните услуги;
● Осъвременяване на социалните услуги за социална и икономическа интеграция на
хора с различни нужди и изключени групи, чрез изграждане на социални предприятия;
● Въвеждане на иновативни социални услуги за интеграция чрез обучения, спорт,
изкуства или други практически ориентирани занимания;
● Въвеждане и развитие на дигитални социални услуги;
● Развитие и разширяване на обхвата на социалните услуги, предоставяни в домашна
среда;
● Развитие на интегрирани здравно-социални услуги в общността, в т.ч.
патронажна грижа.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изграждане на социални жилища и модели за ползване на съществуващи жилища.
Моделът следва да регулира различни форми на настаняване -преференциални
наеми, възможност за закупуване на преференциални цени, в зависимост от
предварителен набор от социално-икономически критерии;
● Създаване на общинска програма за подкрепа за жилищно настаняване на кандидати
отговарящи на определени социални критерии;
● Създаване на услуга „Жилищен медиатор“;
● Настаняване в социални жилища след разработени и утвърдени критерии,
съобразени със социално икономически индикации.;
● Изграждане на нови общински жилища, включително и с ПЧП - % общински жилища
от ново строителство Действието следва да бъде обвързано със законодателна
промяна §5, т.67 от ДР на ЗУТ.

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Социални дейности и интеграция на хората с увреждания”, ОП
“Социален патронаж”, Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие”
Потенциални партньори: Направление "Култура, образование, спорт и младежки
дейности", направление "Обществено строителство" (дирекция “Строителство”),
Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Министерство
на труда и социалната политика, НПО, бизнес, болници, ДКЦ, индивидуални лекарски
практики.

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”, Направление “Социални
дейности и интеграция на хората с увреждания”, Направление “Обществено
строителство”, Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие”
Потенциални партньори: Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
Агенция за социално подпомагане, направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция
“Общинска собственост”), КАБ, КСБ, САБ, СУБ, Национална асоциация на строителните
предприемачи, бизнес, НПО.
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10.М5. Развитие на капацитета на социалните работници и подобряване на условията
за труд в системата на социалните услуги

10.М6. Подобряване на сигурността в градската среда

Мярката цели да подпомогне процеса по създаване на по-добри социални услуги, като
повиши капацитета и удовлетвореността и възможностите за добра реализация и
допълване на обучението на работниците в социалния сектор.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Класификатор и картиране на типа пространства според различните възприятия
за тях;
● Подобряване на общественото осветление според резултатите от картирането
и изискванията за осветеност и енергоефективност;
● Създаване на наръчник за използването на градския дизайн за подобряването на
сигурността на пространствата като неизменна част от Наредбата за
градската среда;
● Облагородяване на градската среда чрез дизайн, който насърчава безопасността и
видимостта;
● Разширяване на системата за видеонаблюдение и аналитична обработка на видео
информация за осигуряване на обществен ред и сигурност при зачитане на правата
и основните свободи на човека (напр. чрез прозрачни алгоритми);
● Механизми за обезопасяване на предмети по фасадите (климатици, мазилки, цветя,
др.).

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Проектиране, изграждане, обзавеждане, оборудване и функциониране на обучителни
центрове за специализиран и помощен персонал за предоставяне на асистентски,
административни и социални услуги на уязвими групи, включително и асистентска
услуга жестомимичен превод;
● Разработване и изпълнение на програми за дългосрочно ангажиране на социални
работници - обучения, обмени на опит с центрове извън страната, както и
материални стимули;
● Разработване и изпълнение на обучителни програми за повишаване на капацитета
на общината, неправителствените организации, социалните партньори и
доставчиците на услуги за участие във формулирането и провеждане на
интегрирани политики за социално включване.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Социални дейности и интеграция на хората с увреждания”, ОП
“Социален патронаж”, направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”)
Потенциални партньори: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за
социално подпомагане, Български червен кръст, Държавна агенция за закрила на детето,
бизнес, НПО.

Мярката цели градската среда да бъде възприемана като комфортна и сигурна.

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Архитектура и градоустройство" (дирекция “Териториално
планиране”), дирекция “Сигурност”
Потенциални партньори: Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), бизнес, НПО.
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10.М7. Създаване и прилагане на пакет от инструменти за интеграция на всички
уязвими групи и включването им в социално-икономическия живот на града

лист 1135 от 1286

Потенциални партньори: Районни администрации на СО, Агенция за социално
подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, НПО, бизнес.

Целта на мярката е да развие съществуващите инструменти за подкрепа и да ги
осъвремени, разширявайки обхвата им, на база изследване на потребностите на
потенциалните потребители, като към тях интегрира социално-икономическия
елемент като основна компонента на интеграцията на разнообразни групи хора.
Мярката обхваща всички уязвими групи и аспекти на интеграционните политики.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Провеждане на изследване за установяване на потребностите на семейства с деца
и нуждаещи се възрастни хора от различни групи и създаване на местни политики;
● Разширяване на възможностите за подкрепа за самотни майки и многодетни
родители и социално слаби семейства: достъп до социални услуги и социална
подкрепа;
● Подсигуряване на достъп до култура на уязвими групи – събития, библиотеки,
●
●

●

●
●
●

●

●

музеи и др., градски транспорт, специализиран транспорт и др.
Създаване на програма за социално-икономическа реинтеграция на криминално
проявени лица;
Създаване и развитие на програми за менторство, чрез които да се подпомогне
социализационния процес сред уязвимите групи хора в социалните услуги.
Създаване на програми за взаимопомощ, услуги в общността за подкрепа на
бездомни и/или други нуждаещи се.
Създаване на програми за базова грамотност (финансова, работа с основни
документи, енергоспестяване, разделяне на отпадъци и други ежедневни полезни
дейности);
Включване на работодатели в интеграционния процес;
Стажуване, неформално образование, образование чрез работа, консултации,
подпомагане за първа работа, развитие на доброволчеството;
Създаване на интегрирани центрове за младежки занимания – творчество,
подпомагане за младежки Start up и други, развиващи уменията при младежите
настанени в социалните услуги (не включва СМР);
Създаване на център за интегрирана подкрепа за подпомагане на социалноикономическото приобщаване на дългосрочно безработни лица, включително и
разработване на програми за уязвимите групи (не включва СМР)
Създаване на 9 интегрирани пространства или зони за хора в неравностойно
социално положение с обособени адаптирани зали по интереси, зали за мини
спектакли, кафе, ресторант и други, в които да работят и хора с увреждания

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Социални дейности и интеграция на хората с увреждания”
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10.М8. Развитие на система от социални предприятия и насърчаване на солидарната
икономика
Мярката цели да подпомогне развитието на социалната икономика, което повишава
качеството, възможностите и обхвата на социалните услуги и създава по-добри
предпоставки за увеличаване на качеството на живот като цяло.

лист 1136 от 1286

10.М9. Създаване на програми за приобщаване на възрастните хора в активния живот
Мярката цели да създаде условия за по-успешната интеграция на възрастните хора в
активния социален живот.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Проучване на потребностите на хората, нуждаещи се от социални услуги;
картиране на потребностите и локализацията на тези групи на територията на
града; създаване на план за действие и прилагането му съобразно установените от
проучването потребности;
● Развитие на социално предприемачество;
● Създаване на механизми за включване на всички възрастови и социални групи хора в
социални бизнеси
● Популяризиране на иновативни социални услуги, които дават възможности за
реализация на уязвими групи хора на пазара на труда (пример: социален цирк);
● Развитие на административен капацитет в сферата на социалната и солидарна
икономика;
● Координиране на средствата от корпоративна социална отговорност и
насочването им в посока подкрепа на социални предприятия и градски общности за
постигане на кумулативен ефект от инвестициите
● Създаване на 6 социални предприятия с осигуряване на подкрепа заетост и
обучения в трудови умения
● Създаване на арт центрове и занаятчийски павилиони позиционирани на
територията на общинските пазари (Връзка с мярка: 11.М3.
● Обновяване на пазарите и създаване на нови с фокус фермерска продукция)

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Включване на възрастните хора в системата на образованието с подпомагаща и
медиаторска роля;
● Включване на възрастните хора чрез съвместни програми с места за култура;
● Включване в социална взаимопомощ, като вид услуга в общността;
● Продължаване на процесите на деинституционализация на грижата за възрастни
хора чрез осигуряване на алтернативни форми за грижа и настаняване извън
институции,
● Жилище срещу помощ за подкрепа в домашна среда - Студенти и млади хора
желаещи да подпомагат възрастни хора при организиране на бита им срещу
безвъзмездно осигуряване на подслон
● Създаване на центрове за настаняване от семеен тип ЦНСТ и защитени жилища
/ЗЖ/ за възрастни хора в новоизграждащи се сгради по модела на публично-частно
партньорство да се предоставят част от жилищата за настаняване на хора от
третата възраст с общи възгледи и интереси
● Разработване на програма “Баба и внуче” (Връзка с мярка: 10.М2. Създаване и
прилагане на инструменти в подкрепа изграждането на активни квартални
общности)
● Насърчаване на развитието и придобиването на дигитални умения и навици при
възрастните граждани с цел насърчаване тяхното приобщаване и развитието на
сребърната икономика"
● Насърчаване и организиране на инициативи, включително с местната екосистема,
с цел насърчаване развитието на сребърната икономика в София"

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Финанси и здравеопазване" (дирекция “Икономика и търговска
дейност”), Направление “Социални дейности и интеграция на хората с увреждания”,
Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие”, Асоциация за развитие
на София
Потенциални партньори: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за
социално подпомагане, Министерство на икономиката, Министерство на туризма,
Министерство на земеделието, храните и горите, Агенция за хората с увреждания,
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия, Агенция по заетостта, НПО, бизнес

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Социални дейности и интеграция на хората с увреждания”
Потенциални партньори: Направление "Култура, образование, спорт и младежки
дейности" (дирекция “Спорт и младежки дейности”), Направление „Дигитализация,
иновации и икономическо развитие”, Агенция за социално подпомагане, Министерство на
труда и социалната политика, бизнес, НПО, ОП “Социален патронаж”, Българско
туристически съюз, театри, музеи, читалища, училища.
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V.2.3.11. Специфична цел 11: По-комфортна градска среда с разнообразни
функции
11.М1. Дефиниране, създаване и опазване на специфични градски силуети
Мярката е насочена към определянето на емблематични за града сгради и природни
елементи, които са повлияли значително при формирането на идентичността на София.
С мярката се цели да бъдат създадени визуални коридори от различни точки в града към
тези места, както и към специфични за града и неговия терен силуети. Визуалните
коридори трябва да се отразят на имотите в тях чрез устройствени параметри, с
което да се запази гледката към обектите и силуетите.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Надграждане на проучванията за визуалните коридори;
● Създаване на дигитален 3D модел на града с отразени визуалните коридори;
● Изготвяне на предложения за включване на визуалните коридори в нормативната
рамка;
● Регламентиране на визуалните коридори в актуализирания ОУП;
● Актуализиране на ПУП с оглед на визуалните коридори.
Срок за изпълнение: 3 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”, ОП “Софияплан”
Потенциални партньори: Съюз на урбанистите, Съюз на ландшафтните архитекти,
Съюз на архитектите, УАСГ, НБУ, ВСУ “Любен Каравелов”

лист 1137 от 1286

11.М2. Обновяване и поддръжка на междублоковите пространства
Мярката цели да насочи усилия към обновяването на междублоковите пространства по
начин, който да ги превърне в малки квартални градини. Междублоковите пространства
биха могли да са местата за спорт и отдих, които се намират най-близо до жителите.
Облагородяването им и насърчаването на разнообразни функции в тях би повишило
качеството на средата в жилищните квартали.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Разчистване на терените от нерегламентирано паркиране и незаконнно поставени
гаражни клетки;
● Залесяване, озеленяване, грижа за зелената система (с местни видове, изискващи
минимална поддръжка);
● Създаване на сигурна и комфортна инфраструктура - алеи, осветление;
● Планиране на пространствата като микропаркове с различни функции - спорт,
отдих, игра, транзитно преминаване и др.;
● Набавяне, изграждане, подмяна на градската и паркова мебел.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Районни администрации, Направление “Архитектура и градоустройство”,
“Софийски имоти” ЕАД
Потенциални партньори: ОП “Паркове и градини”, Направление "Зелена система, екология
и земеползване'', Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“,
квартални общности и инициативни комитети, етажна собственост
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11.М3. Обновяване на пазарите и създаване на нови с фокус фермерска продукция
Мярката цели да стимулира предлагането на качествена, регионална фермерска
продукция на софийските пазари. Мярката е насочена и към превръщане на поне част от
пазарите в публични многофункционални пространства с характер на общностни
центрове.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Физическо обновяване на избрани след анализ конкретни общински пазари;
● Електрифициране на обектите;
● Превръщане на пазарите в многофункционални пространства - места за събития,
отворени площадни пространства и активиране на определени дейности;
● Обособяване на разпознаваеми и редовни формати и локации за фермерски пазари за
местна продукция;
● Кампания за популяризиране и съдействие на фермери от крайградските
територии за достъп до пазарите.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Пазари Изток, Пазари Запад, Пазари Север, Пазари Юг, Пазари Възраждане, ОП
“Софияплан”
Потенциални партньори: Направление “Архитектура и градоустройство”, районни
администрации, фермерски производители, НПО, бизнес

лист 1138 от 1286

11.М4. Обновяване на съществуващи и реализация на нови публични пространства с
фокус върху съвременния и устойчив дизайн
Мярката цели да постави на фокус градската среда, нейните облик и функции. Чрез нея се
насочват дейности към облагородяване на средата и трансформиране на
пространствата в приятни и безопасни места, в които се стимулира пешеходството и
активността. Използването на съвременен дизайн, който подчертава качествата на
средата, би допринесъл за формирането на квартална идентичност. Като основен
принцип се следва осигуряването на достъпност за хора в неравностойно положение.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Обновяване на публичните пространства, включително и улиците, чрез съвременен
дизайн с разнообразни функции, приоритизиращ пешеходците и техните комфорт
и безопасност;
● Подобряване на достъпността на градската среда за хора в неравностойно
положение;
● Създаване на нови публични пространства, пешеходни зони, площади;
● Отваряне на площадите за хората и премахването на паркоместата;
● Създаване на пешеходни зони около местата за култура;
● Създаване на допълнителни входове към парковете;
● Подобряване на пешеходната свързаност между обектите на зелената система и
разширяване на пешеходните зони около парковете за подобряване на условията и
качеството на пешеходните връзки;
● Създаване на споделени улици и пространства;
● Създаване на нови безопасни и комфортни пешеходни и велосипедни връзки през
инфраструктурните и природни делители на градската територия;
● Естетизиране на градската среда с изразните средства и принципи на градинскопарковото изкуство;
● Насърчаване на полицентричността чрез развитието на вторичните квартални
центрове и стимулиране на 24-часов град;
● Картиране на публичните пространства, създаване на критерии за идентичност и
функционалност и класифициране според избраните критерии;
● Обновяване на квартали и специфични територии с неблагоприятни социалноикономически характеристики;
● Интегриране на мерки за адаптация към климатичните промени чрез използване на
пропускливи настилки и незапечатване на почви, изграждане на перголи с увивна
растителност, ако няма място за дълготрайна дървесна растителност.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”, районни администрации
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Потенциални партньори: ОП “София-проект”, квартални общности и инициативни
комитети, архитектурни и урбанистични студия.

лист 1139 от 1286

V.2.3.12. Специфична цел 12: Подобрен достъп до жилища и повишаване на
тяхното качество
12.М1. Дълбоко обновяване на съществуващия жилищен сграден фонд
Мярката е наречена "дълбоко обновяване", защото надхвърля обхвата на работите по
досегашната рамка и включва обновление по всички части на жилищните сградите. За
разлика от “основно обновяване” по смисъла на ЗУТ, мярката поставя допълнителен
специален акцент върху включване на нови ВЕИ и интелигентни инсталации, както и
озеленяване по фасади и покриви. Мярката цели чрез добре планирани и синхронизирани
разнообразни дейности, поетапно, но мащабно обновяване на целия съществуващ
жилищен сграден фонд, започвайки от приоритетни обекти, определени на базата на
конкретни критерии. Целта е амортизираният, остарял жилищен сграден фонд да бъде
напълно обновен, което да подобри качеството на живот в тези сгради и да ги превърне
в конкурентоспособни на новоизграждащите се жилищни сгради.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изготвяне на подробна оценка на сеизмичния риск на жилищните сгради в София при
идентифициране на типовете сгради с повишена сеизмична уязвимост
● Конструктивно обследване, проекти за конструктивно укрепване
● Широкообхватно прилагане на схеми за укрепване на сгради от уязвими типологии
● Изследване на възможностите за надграждане на сгради с ниска сеизмична
уязвимост;
● Преструктуриране и оптимизиране на различните функционални пространства в
сградите там, където е възможно;
● Пълно обновяване на инсталациите в сградите с фокус върху интегрирането на
ВЕИ системи, повишаване на енергийната им ефективност, въвеждане системи за
интелигентно отчитане на потреблението
● Прилагане на съвременни системи, материали и технологии за по-ефективно
топлоизолиране - дограма, стени, покрив
● Прилагане на подходящи иновативни решения за покриви на сгради - с озеленяване
(особено в интензивно урбанизирана среда) и с ВЕИ инсталации
● При обновяване изцяло или частично с публични средства отоплителните
инсталации да се подменят с такива, които позволяват индивидуално мерене на
енергията
● Подобряване на естетическия вид на интериора и екстериора на сградите;
● Прилагане на вертикално/фасадно озеленяване върху западни калканни стени,
огради и др. за смекчаване ефекта на градския "топлинен остров"
● Увеличаване дела на водопропускливите настилки и озеленяването в дворовете и
УПИ
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● Реализиране на одобрените типови проекти;
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник:, Направление “Архитектура и градоустройство”
Потенциални партньори: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, направление "Зелена система, екология и земеползване" (дирекция
“Климат, енергия и въздух“), бизнеси, НПО, браншови организации, университети

лист 1140 от 1286

12.М2. Създаване и прилагане на механизми за поддръжка и управление на жилищния фонд
Целта на мярката е подобряване регулярната поддръжка на жилищните сгради и
активното включване на гражданите в този процес. От друга страна мярката цели
постигане на адекватно управление на целия жилищен сграден фонд, разглеждайки го
като ценен ресурс в градската среда с фокус върху големия дял необитавани жилища.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Комуникация със собствениците относно тяхната отговорност и ангажирането
на етажната собственост с поддръжката на сградата;
● Подробен анализ на необитаваните жилища в столицата и създаване на механизми
за тяхното минимизиране.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”
Потенциални партньори: Министерство на регионалното развитие и
благоустройството - дирекция “Жилищна политика”, НЦТР, браншови организации,
бизнеси, университети
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V.2.3.13. Специфична цел 13: Подобрена транспортна свързаност и поустойчива мобилност
13.М1. Подобряване на организацията на движението и подпомагане
маршрутизирането на транспортните потоци чрез интелигентни
транспортни системи
Мярката цели подобряване на организацията на движението за всички транспортни
потоци посредством ясна и логична сигнализация. Посредством разширяване на
системата за управление на трафика и въвеждане на информационна система,
напътстваща участниците в движението в реално време, да се ограничат
транспортните задръжки с приоритет на системата на обществения транспорт и да
се подпомогне безпрепятственото движение на аварийните служби.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване на единен регистър на действащата организация на движението,
включващ карта на обхватите и всички подробни екзекутивни чертежи с всички
елементи - хоризонтална, вертикална маркировки и светофарни уредби;
● Оптимизиране на действащата организация на движението с приоритет
обществения транспорт;
● Разширяване на обхвата, нивото на автоматизация на системата за управление на
трафика;
● Модернизиране на системата от сензори за регистриране на моторните превозни
средства;
● Инсталиране на сензори за регистриране на велосипедни и пешеходни потоци;
● Допълване и разширение на системата за даване на приоритет на светлинно
регулираните кръстовища от автомобили със специален режим на движение и коли
на МГТ.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление "Транспорт и градска мобилност" (дирекция „Управление и
анализ на трафика“, дирекция “Транспорт”)
Потенциални партньори: Дирекция “Аварийна помощ и превенция”, Направление
"Дигитализация, иновации и икономическо развитие", Отдел "Пътна полиция" - СДВР,
ЦСМП София, НСО, професионални организации.

лист 1141 от 1286

13.М2. Доизграждане на велосипедната мрежа и съоръжения и привеждане на
съществуващите към нормата
Целта на мярката е да се повиши достъпът на гражданите до качествена и безопасна
велосипедна инфраструктура. Мярката включва поетапно изграждане на ключовите
липсващи елементи от планираната велосипедна мрежа, както и привеждане на вече
създадени отсечки към действащите нормативи с приоритет на трасетата с повишен
риск от инциденти. Допълваща цел е да се повиши интегрираността на
съществуващите отсечки с прилежащите им територии - особено свързаност в
кръстовища и места на прекъсване (напр. подлези).
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Подобряване на качеството на съществуващи велоленти и велоалеи и
съответствието им с актуалните нормативни изисквания;
● Ограничаване/ елиминиране на конфликтите между велосипедните и пешеходните,
автомобилните потоци, особено в кръстовища по ПУМ;
● Обособяване и изграждане на велоленти и велоалеи по или паралелно на
съществуващи отсечки от ПУМ съобразно приоритизацията, заложена в Плана за
устойчива градска мобилност;
● Проектиране и изпълнение на велоалеи в рамките на новоизграждани отсечки от
ПУМ, съобразно приоритизацията, заложена в Плана за устойчива градска
мобилност;
● Обособяване на организация на движението по ВУМ, която благоприятства
придвижването с велосипед и ограничава конфликтите с останалите видове
трафик, особено автомобилния;
● Обособяване на велосипедната инфраструктура във физически защитени трасета
при улици с голям обем трафик и скорости (V85) над 50 км/ч.
● Подобряване на вело свързаност между обектите на зелената система,
велосипедни маршрути през големи градски паркове;
● Устройствено обезпечаване и изграждане на Зеления ринг
● Устройствено обезпечаване и изграждане на достъпни, безконфликтни пресичания
(подлези и надлези) на жп отсечки и участъци от републиканската пътна мрежа,
преминаващи през урбанизирани територии.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник Направление: Направление “Обществено строителство”, Направление
“Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: Отдел "Пътна полиция" - СДВР, ЦГМ, , професионални
организации, граждански организации, НПО
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13.М3. Доизграждане на второстепенната улична мрежа

13.М4. Интегриране на елементи от ТТМ (TEN-T) и връзките към тях

Мярката цели да се изградят липсващите елементи от второстепенната улична мрежа
основно в жилищните квартали и да се доизградят елементите на съществуващите
улици. Важно условие на тази цел е да се приоритизира пешеходното и велосипедното
движение, както и създаването на улично озеленяване според нуждите на зоната.

Целта на мярката е да се интегрират по-добре отсечките от трансевропейската
транспортна мрежа в градската среда и да се ограничат негативните ефекти,
причинени от тежкия трафик.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Придобиване на имоти, попадащи в улична регулация;
● Изграждане на липсващите улични връзки в жилищните квартали;
● полагане на трайни настилки по улиците, на които липсват;
● Изграждане на пешеходна инфраструктура на местата, където има изградено само
пътно платно;
● Обособяване на площи за улично озеленяване (увивни растения и дълготрайна
растителност) (връзка с 1.М.17);
● Мерки за успокояване на движението в жилищни зони
● Изграждане на улично осветление, където няма или реконструкция на улично
осветление в лошо състояние
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Обществено строителство”, Направление “Архитектура и
градоустройство”, Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: ЦГМ, Направление “Транспорт и градска мобилност”, ДА
“Безопасност на движение по пътищата”, експертни организации, НПО с фокус върху
устойчивата мобилност.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Интегриране на проектите за изграждане на пътна и железопътна
инфраструктура с целите на СО
o осигуряване на пешеходна и велосипедна достъпност;
o намаляване на въздействието върху околните територии (ограничаване на
шума, замърсяването на въздуха);
o подобряване на безопасността (ограничаване на навлизането на пешеходци
в зони с висока скорост);
o повишаване на социалната безопасност (осветяване, поддържане на
пространството, видеонаблюдение и др.).
● Изграждане на общинските улични и пътни връзки към съществуващите и
изграждащите се артерии от ТТМ
o бул. “Рожен”
o бул. “Илиянско шосе”
o бул. “Източна тангента” между ССТ и бул. “Ботевградско шосе”
● Интегриране на жп гарите и спирките в градската транспортна мрежа (довеждащ
обществен. транспорт, велосипедна инфраструктура и предгарови
пространства).
● Изграждане на мрежа от бързозарядни станции за електрически превозни средства
в общински имоти в близост до клоновете от паневропейските коридори
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: направления “Обществено строителство” и “Транспорт и градска
мобилност”
Потенциални партньори: ДА “Безопасност на движение по пътищата”, експертни
организации, НПО с фокус върху превоза на товари и стоки, АПИ, НКЖИ
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13.М5. Доизграждане на първостепенната улична мрежа с приоритет на ринговите
връзки

13.М6. Въвеждане на интегрирана регионална билетна система на обществените
превози

Целта на мярката е доизграждане на липсващите основни връзки от първостепенната
улична мрежа, с което ще се съкратят разстоянията и времената за пътуване между
големи градски зони и ще се даде възможност за значително подобрение на мрежата на
обществения транспорт. С тази мярка се създават предпоставки за намаляване на
трафика в ЦГЧ, както и в комбинация с мерки за насърчаване на устойчивата мобилност
предпоставки за значително намаляване на вредните емисии от транспорта.

Целта на мярката е поетапно да се въведе интегрирана билетна система за всички
форми на обществен транспорт, вкл. и частни услуги.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Приоритетни отсечки:
o бул. “Тодор Каблешков”
o бул. “Филип Кутев”
o бул. “Източна тангента” между бул. “Ботевградско шосе” и бул. “Асен
Йорданов”
o връзката между бул. “Пенчо Славейков” и бул. “инж. Иван Иванов” (заедно с
ограничаване или спиране на транзитното преминаване през Ларгото)
o пробива на бул. “Адам Мицкевич” до бул. “Ломско шосе”
o връзката м/у Аерогара София и СОП
o връзката на бул. “Копенхаген” с бул. “Андрей Сахаров”
o връзката между Горубляне и Младост и продължението ѝ до бул. “Св.
Климент Охридски”
o пробив на бул. “Данаил Николаев” при Сточна гара
o доизграждане на бул. “Ломско шосе’ в участък между СОП и ул. “Острова”
o пробив на ул. “Опълченска” между бул. “Княгиня Мария Луиза” и бул. “История
славянобългарска”
o връзка между бул. “Царица Йоана” и бизнес зона “Божурище”
o СОП между бул. “Братя Бъкстон” и АМ “Струма”
● Проучване за възможностите за развитие на ПУМ в зоната северно от пл. Сточна
гара (възможност за свързване на бул. “История славянобългарска” с бул. “Евлоги и
Христо Георгиеви”; необходимост от връзката по ул. “Владайска река” и др.)

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Правен анализ за реализирането на междуобщинска транспортна схема, която в
случая на Столична община е междуобластна
● Създаване на възможност за закупуване на интегрирани билети за регионални
пътувания (с влак/ бус) през системата на ЦГМ;
● Създаване на възможност за закупуване на комбиниран билет влак + градски
транспорт към БДЖ;
● Създаване на възможност за закупуване на абонаменти за регионални пътувания
(например СО + влак за Перник или СО + автобус за Кюстендил и др.);
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: ЦГМ, Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: Железопътни превозвачи, автобусни превозвачи, частни
автогари, НКЖИ, оператори на услуги за споделена мобилност, НПО с фокус върху
обществените превози.

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Обществено строителство”, Направление “Архитектура и
градоустройство”, Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: ЦГМ, Направление “Транспорт и градска мобилност”, ДА
“Безопасност на движение по пътищата”, експертни организации, НПО с фокус върху
устойчивата мобилност.
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13.М7. Повишаване на нивото на обслужване и комфорта в системата на обществения
транспорт
Целта на мярката е да повиши нивото на удобство при пътуване с обществен
транспорт, като с това се привлекат повече пътници и се намали променливостта в
натоварването в зависимост от атмосферните условия и времето от деня.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Оптимизация на разписанията според натоварването на линиите спрямо данните
за пътникопотоците и трафика в града по часови зони;
● Изготвяне на комплексно транспортно проучване за гр. София, в която да бъде
изработена нова маршрутна схема на обществения транспорт
● Оптимизация на маршрутната схема и разкриване на нови линии според резултати
от проучвания и на база търсенето на транспортна услуга;
● Покупка на нови екологични превозни средства - достъпни за детски колички и хора
с двигателни, зрителни и др. проблеми, подобрено и единно информационно
обслужване в превозните средства и др.;
● Спирки, защитени от атмосферните влияния - валежи, снеговалежи, топлинни
вълни (изграждане на функционални спирконавеси, създаване на зелени стени с
увивни растения, засаждане на висока дървесна растителност и осигуряване на
чешми в близост до спирките).
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: ЦГМ, Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: НПО с фокус обществен транспорт и устойчива мобилност,
експертни организации.

лист 1144 от 1286

13.М8. Подобряване на интермодалността между различните видове транспорт
Целта на мярката е повишаване на атрактивността и дела на мултимодалното
придвижване на пътници и товарипосредством подобряване на интегрираността на
различните транспортни услуги.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изграждане на автомобилни паркинги, прилежащи към големи спирки на МГОТ и жп
гари в периферията на София;
● Изграждане на интермодални пътнически терминали между 2 и повече мрежи на
обществени превози (жп, междуселищни автобуси, метро, трамвай…) с
възможност за паркиране на лични автомобили
● Проучване и евентуално изграждане на интермодален терминал на територията на
СО, позволяващ комбинирани превози на контейнерни товари с пътен и жп
транспорт (съгласно мярка 3.1 и 3.2 на проект за Националния план за развитие на
комбинирания транспорт в Република България до 2030 година)
● Създаване на жп терминали на съществуващите гари в Столична община,
обслужващи нуждите на градската логистика
● Промяна на маршрутите на МГТ с цел актуализиране във връзка с изградените
метролинии - преминаване към гъвкав довеждащ транспорт
● Осигуряване на условия за паркиране на велосипеди с нисък риск от кражба до спирки
на МГОТ;
● Подобряване на пешеходната достъпност между прилежащи спирки на различни
мрежи от МГОТ (бус-метро; трам-метро; бус-трам и др.);
● Подобряване на условията на спирките на МГОТ (спирконавеси; защита от
автомобилния трафик; озеленяване и др.);
● Хармонизиране на графиците на МГОТ с графиците на регионалните жп превози;
● Оптимизиране на разположението и достъпа до спирки;
● Проекти, свързани със създаване на интегриран маршрутизатор на пътуванията с
всички видове обществен и споделен транспорт , разполагащ с актуални
разписания, пешеходни, велосипедни и автомобилни маршрути и опции за паркиране.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: ЦГМ, Направление “Транспорт и градска мобилност”, Направление
“Обществено строителство”
Потенциални партньори: Направление "Дигитализация, иновации и икономическо
развитие", НКЖИ, МТИТС, железопътни превозвачи, автобусни превозвачи,
таксиметрови превозвачи, компании, предоставящи споделени автомобили или
автомобили под наем.
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13.М9. Подобряване на управлението и регулирането на паркирането
Целта на мярката е подобряване на условията за паркиране и повишаване на
ефективността на използване и атрактивността на публичните пространства. Важен
елемент от мярката е въвеждане на справедлив принцип на заплащане за използване на
пространствата, включително за паркиране.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Намаляване на наземните публични площи, заети с паркиране (физическо
ограничаване на нереглементираните паркинги, превръщане на паркоместа в
тротоари на тесни улици, при изграждане на публични извънулични паркинги трансформиране на еквивалентен брой наземни улични паркоместа в публични
пространства и/или площи за движение на пешеходци и велосипедисти);
● Повишаване на ефективността и автоматизиране на контрола на
нерегламентираното паркиране (напр. посредством патрулни камери); промяна на
нормативната база даваща право контролът да се извършва от общината с
технически средства;
● Поетапно въвеждане на контролирано или платено улично паркиране на
територията на цяла София;
● Обвързване на цената на паркиране с "цената" на зоната и търсенето на
паркоместа;
● Изграждане на етажни паркинги в жилищните квартали, включително посредством
ПЧП; паралелно ограничаване на уличното паркиране.

лист 1145 от 1286

13.М10. Развитие и осъвременяване на инфраструктурата и мрежата на обществения
транспорт и увеличаване на средната скорост
Мярката цели разширение и модернизиране на обособената инфраструктура на
обществения транспорт в Столична община и увеличаване на превозния капацитет на
отделните подсистеми.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Осъвременяване и рехабилитация на съществуващата инфраструктура и
материална база на масовия градски обществен транспорт;
● Разширяване и надграждане на мрежата на метрото
● подобряване на техническото състояние на съоръженията с фокус повишаване на
експлоатационните скорости;
● изграждане и въвеждане на нови обособени трасета за наземният градски
транспорт, осигуряващи повишаване на неговата експлоатационна скорост,
достъпност и безопасност;
● Обособяване на бус-ленти;
● Създаване на план за унификация на релсовата мрежа на трамвайния транспорт
(уеднаквяване на междурелсието).
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Обществено строителство”, ЦГМ
Потенциални партньори: Направление “Транспорт”, НКЖИ, железопътни превозвачи, НПО
с фокус върху обществения транспорт.

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: ЦГМ, Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: Направление “Архитектура и градоустройство”, НПО с фокус
върху устойчивата мобилност, експертни организации.
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13.М11.Развитие на услуги за споделени велосипеди и електрически индивидуални
превозни средства (ЕИПС)

13.М12. Създаване на транспортно успокоени зони около детските градини и училища с
безопасни връзки със спирките на обществения транспорт

Целта на мярката е да се създаде благоприятна среда за развитие на услуги за споделени
велосипеди и електрически индивидуални превозни средства, с което да се допълни
системата на обществените превози. Допълваща цел е посредством създаването на
допълнителни алтернативи, обслужващи кратки и трудни за обслужване с масов
обществен транспорт пътувания, да се допринесе за намаляването на степента на
моторизация в Столична община.

Целта на мярката е да се създадат подходящи условия за придвижване пеша и с велосипед
за малки деца и юноши в жилищните квартали и особено в непосредствена близост до
учебните заведения. Основните водещи мотиви са намаляване на негативните ефекти,
причинени от масовото придвижване на деца и юноши с лични автомобили -

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване и разширяване на система за споделени велосипеди, управлявана от СО;
● Привличане на оператори на споделени свободно стоящи велосипеди и ЕИПС;
● Създаване на правилник за ползване на споделени двуколесни ППС и режим на
ползване на общественото пространство за паркиране;
● Въвеждане на ефективни мерки за контрол на паркирането на свободно стоящи
двуколесни (напр. създаване на механизъм за автоматично прехвърляне на глоби от
оператора към нарушителя).
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: ЦГМ
Потенциални партньори: Направление “Транспорт и градска мобилност”, НПО с фокус
върху темите устойчива мобилност, здраве, утилитарно колоездене.

пътнотранспортен травматизъм и високи нива на въздушно замърсяване в зоните с
концентрация на подрастващи. Допълнителен мотив е увеличаването на двигателната
активност при всички възрастови групи.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Проучване, проектиране и въвеждане на жилищни зони по смисъла на ЗДвП в
жилищните квартали
o осигуряване на нормативните изисквания за видимост в кръстовища;
o осъществяване на мерки за ограничаване на скоростта на МПС;
o ясно маркиране на входовете на жилищните зони и действащите правила.
● Проучване, проектиране и въвеждане на успокоени зони (зона 30) около учебни
заведения
o осигуряване на нормативните изисквания за видимост в кръстовища;
o осъществяване на мерки за ограничаване на скоростта на МПС
● Проекти за осигуряване на безконфликтни или безопасни пресичания на главните
улични артерии.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: Направление “Обществено строителство”, ДА “Безопасност на
движение по пътищата”, Направление “Архитектура и градоустройство”, НПО, свързани
с темите безопасност по пътищата и градска среда, районни администрации, Съвет по
безопасност на движението на децата в София
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13.М13. Подобряване на условията за развитие на споделени превозни средства

13.М14. Подпомагане на устойчивата градска логистика

Цел на мярката е да се създадат подходящи условия за развитие на частни услуги за
споделени автомобили, което да допринесе за намаляване на моторизацията в Столична
община.

Създаване на условия за развитие на ефективна и бърза градска логистика с възможно
най-малко въздействие върху градското движение и щадяща околната среда.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Анализ, проектиране и обособяване на улични и извънулични общински паркоместа,
резервирани за споделени автомобили;
● Създаване на платформа за споделени електрически коли за групи от съседни
жилищни сгради
● Данъчни стимули за развитие на услуги за споделени МПС;
● Интегриране на услугите за споделени МПС в информационна система за
мобилност;
● Интегрирано заплащане на услуги за споделени МПС и обществен транспорт.
● Създаване на партньорство между ЦГМ и фирмите, предлагащи споделени превозни
средства (например споделени абонаменти, позволяващи ползване както услугите
на ЦГМ, така и на частни оператори; подобряване условията за прекачване и
маршрутизиране; съвместни информационни кампании и др.).

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Създаване на план за устойчива градска логистика като продължение на
разработеното в ПУГМ
● Анализ, проектиране и обособяване на специализирани паркоместа за товароразтоварни дейности;
● Създаване на система за резервиране на паркоместа за товаро-разтоварни
дейности (всякакви общински паркоместа);
● Планиране, съгласуване и одобряване на графици за зареждане на търговски обекти
по зони;
● Устройствено обезпечаване и изместване на институции и дейности привличащи
значително количество извънградски трафик в периферията на града след анализ и
обосновка
● Въвеждане на изисквания за екологичен клас на МПС за доставки;
● Стимули за използване на нискоемисионни МПС за доставки

Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направление “Транспорт”, ЦГМ
Потенциални партньори: Направление "Дигитализация, иновации и икономическо
развитие",, Зелена София, СОАПИ, СУБ.

Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”, направление "Транспорт и
градска мобилност" (дирекция “Управление и анализ на трафика”)
Потенциални партньори: ОП “Софияплан”, експертни НПО.
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13.М15. Ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни
средства

13.М16. Въвеждане на принципа за таксуване на завишеното търсене при автомобилния
транспорт

Целта на мярката е да се създаде достатъчно гъста мрежа от зарядни станции за
електромобили, която да улесни ежедневното им използване в общината и да спомогне за
по-бързото им навлизане на пазара.

Целта на мярката е да се въведе финансов механизъм за ограничаване на търсенето на
автомобилна инфраструктура в часовете с върхови натоварвания. Приходите от
подобен механизъм да се използват за финансиране на развитието на пространствено
по-ефективни транспортни алтернативи - масов обществен транспорт и велосипеден
транспорт.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Проучване, планиране и регулационно обезпечаване на места в имоти публична
общинска или частна собственост за изграждане на зарядни станции с приоритет
на жилищните структури с високо застрояване и/или плътност, както и на
вход/изходите към СО;
● Изграждане на зарядни станции с публичен ресурс или ПЧП;
● Откриване на нови процедури за отдаване на общински имоти за изграждане на
зарядна инфраструктура
● Стимулиране на изграждане на зарядни станции към многофамилни жилищни сгради
(напр. данъчни облекчения за собствениците );
● Създаване на платформа, управлявана от общината за оперативна съвместимост
между различните оператори на зарядна инфраструктура;
● Изграждане на зарядна инфраструктура за електрифициране на обществените
превози.
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: Направление “Транспорт и градска мобилност”, Направление “Обществено
строителство”
Потенциални партньори: Направление "Дигитализация, иновации и икономическо
развитие", НПО с фокус върху електрическата мобилност и/или устойчивия транспорт.

Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Въвеждане на зони или пътни участъци в частите на града с най-интензивен
трафик с допълнителна такса задръстване при навлизане в определени диапазони
от денонощието с високо натоварване, като ограниченията и таксата се
определят според категорията на всяко МПС; (използва се същата
инфраструктура като за НЕЗ)
● Създаване на прозрачни механизми за контрол, мониторинг и таксуване в тези зони
или пътни участъци;
● Създаване механизъм за преразпределение на приходите според конкретните цели
на въведените ограничения; промяна на нормативна уредба.
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: Направление “Транспорт и градска мобилност”
Потенциални партньори: Направление “Архитектура и градоустройство”, ОП
“Софияплан”, СУБ, граждански организации.
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V.2.3.14. Специфична цел 14: Повишаване качеството и ефективността на
техническата инфраструктура и подобряване нивото на обслуженост
14.М1. Подобряване качеството, ефективността и сигурността на водоснабдяването
Мярката цели да се повиши сигурността на водоснабдяването и неговата ефективност
чрез подобряване качеството на инфраструктурата.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изготвяне на проблемни анализи за устойчивостта на водоснабдяването на СО и
създаване на проектна готовност:
o анализ и оценка на надеждността и обезпечеността на основните
водоизточници на Столична община яз. „Искър“ и яз.“Бели Искър“ с
краткосрочна и средносрочна перспектива;
o изготвяне на анализ на заинтересованите страни и възможността СО да
стане собственик и да отговаря за по-голям дял от водостопанските
съоръжения, през които се водоснабдява СО, за да има единно управление и
контрол на функционирането и обслужването;
o правен, икономически и технически анализ на съществуващото положение
за намиране на трайно решение за водоснабдяване на селищата, които в
момента се захранват от Кремиковски водопровод;
o анализ на възможността за изграждане на аварийни връзки;
o изготвяне на програма за възстановяване и пускане в експлоатация на
главните резервоари, които към момента не функционират;
o анализ на сервитутната обезпеченост на довеждащите, главните и
магистралните водопроводи;
o анализ на преминаване през частни имоти с цел запазване на сервитути;
o осигуряване на проектната готовност.
● Реализация на проектните решения:
o изграждане на нови главни и довеждащи водопроводи;
o въвеждане в експлоатация на нови водоизточници и изграждане на нови
ПСПВ;
o изграждане на нова разпределителна водопроводна мрежа;
o изграждане на нови резервоари и/или въвеждане в експлоатация на вече
изградени, но нефункциониращи резервоари;
o реконструкция и модернизация на съществуващи ПСПВ;
o изграждане или реконструкция на хлораторни станции;
o реконструкция на нови главни и довеждащи водопроводи;
o реконструкция и модернизация на помпени станции;
o реконструкция на съществуваща разпределителна мрежа;

лист 1149 от 1286

o изграждане на нови помпени станции;
o реконструкция на съществуващи напорни резервоари;
o монтаж на устройства за мониторинг и автоматизация на процесите,
свързани с експлоатацията и ефективността на системата.
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: Дирекция “Правен и административен контрол”, направление Архитектура и
градоустройство, направление “Обществено строителство”, ОП “Софияплан”, ОП
“София-проект”
Потенциални партньори: „Софийска вода“ АД, частни инвеститори, МОСВ, Басейнова
дирекция, НЕК „Язовири и каскади“
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14.М2. Подобряване качеството и ефективността на канализацията
С мярката се цели да се повиши ефективността на канализационната инфраструктура,
като се разшири обхвата ѝ и се реконструира на местата, където това е необходимо.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Изготвяне на проблемни анализи за канализацията на СО и създаване на проектна
готовност:
o анализ за определяне на възможните територии, в които е технически
обосновано и икономически по-изгодно прилагането на разделна канализация;
o анализ за определяне на възможните територии, в които прилагането на
индивидуални пречиствателни станции (ИДПС) е технически и икономически
обосновано;
o анализ за определяне на териториите, в които могат да се приложат влажни
зони за пречистване на водите и временни задържателни съоръжения в
рамките на градовете като част от процеса по устройствено планиране;
o анализ на сервитутната обезпеченост на главните колектори и
съоръженията към тях;
o анализ на преминаване през частни имоти с цел запазване на сервитути;
o създаване на подробен хидравличен модел на канализационната мрежа и
идентифициране на участъци с изчерпан хидравличен капацитет;
o осигуряване на проектната готовност.
● Реализация на проектните решения:
o изграждане на главни (довеждащи) канализационни колектори;
o изграждане на улична канализационна мрежа;
o изграждане на локални пречиствателни станции за отпадни води (ЛПСОВ) за
агломерациите, в които това е икономически технически целесъобразно;;
o реконструкция на дъждопреливници;
o реконструкция, модернизация и доизграждане на ГПСОВ “Кубратово” с
основен фокус оптимизиране работата на утайковото стопанство и
управление на утайките;
o изграждане на инсталация за изсушаване на утайките;
o изграждане на дъждопреливници;
o изграждане на разпределителни и върхови шахти;
o изграждане на отливни канали на съществуващи преливници;
o изграждане на задържателни резервоари, влажни зони;
o изграждане и ремонт на корекции на реки (водоприемници);
o реконструкция на главни и довеждащи канализационни колектори;
o реконструкция на улична канализационна мрежа;
o реконструкция на съоръжения по мрежата;

лист 1150 от 1286

o монтаж на устройства и съоръжения по канализацията с цел мониторинг и
ефективна експлоатация;
o реализиране на пилотен проект за прилагане на влажни зони за пречистване
на отпадъчни води и като временни задържателни съоръжения.
Срок за изпълнение: 5 години
Отговорник: Направление “Архитектура и градоустройство”, направление “Обществено
строителство”, ОП “Софияплан”, ОП “София-проект”
Потенциални партньори: „Софийска вода“ АД, частни инвеститори

V_Програма за реализация | 1150

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

14.М3. Интелигентни решения за модернизация и доизграждане на
електроснабдителната инфраструктура, ускорена децентрализация и
либерализация на пазара
Технологично модернизиране и развитие на електроразпределителната и
електроснабдителна мрежа и свързаните с тях съоръжения с мерки за гарантирано
задоволяване на нуждите и баланс при включване в нея на енергия от множество нови
дребни производители от ВЕИ и преход към "умна мрежа".
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Модернизация и развитие на инфраструктурата за електроснабдяване, въвеждане
на системи за дистанционен мониторинг, измерване и управление и пълно покритие
на територията с висококачествена услуга;
● Изграждане на мини-ВЕЦ за използване на енергията от водопроводната мрежа на
СО;
● Подземно закабеляване на мрежите високо напрежение в застроените части на
Столицата за освобождаване на ценна градска земя за озеленяване и др. нужди;
● участие на СО в проектно и нормативно осигуряване на система за баланс и
гарантирани доставки през общите мрежи за преход към по-голям обем и дял на
местното децентрализирано производство на електроенергия в условия на
либерализиран пазар.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направления “Обществено строителство”, “Дигитализация, иновации и
икономическо развитие”, “Софийска вода”АД
Потенциални партньори: ЕСО, БЕХ, АУЕР, ЧЕЗ, асоциации на производители на енергия от
ВЕИ, СЕА Софена

лист 1151 от 1286

14.М4. Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата за пренос и снабдяване с
природен газ за териториите, за които е по-нискоемисионна алтернатива
Макар политиките на ЕС да предвиждат към 2050 г. природният газ да излезе от
употреба като гориво, за нетоплофицираните части на СО осигуряването на
газификация би довело до значителна редукция на вредните емисии значителен
позитивен екологичен и социален ефект (кохезия център - периферия по показател
комфортно отопление). Връзката с газопреносните мрежи е стимул за развитие на
икономически дейности и все още е гаранция за добро функциониране на централното
топлоснабдяване в Столицата.
Мярката включва следните действия и/или проектни идеи
● Развитие на модерна свързаност на СО с европейските газопреносни мрежи;
● Развитие и модернизация на мрежите и съоръженията за пренос и снабдяване с
природен газ при осигуряване на възможност за преминаване в бъдеще към водород
● Въвеждане повсеместно на интелигентни системи за мониторинг, управление и
измерване (Smart metering).
● Подобряване на координацията на инвестиционните процеси - за
газоснабдителната мрежа и мрежите и съоръженията на другите експлоатационни
дружества, обслужващи СО, с активна роля на Овергаз и СО.
Срок за изпълнение: 7 години
Отговорник: Направления “Обществено строителство”, “Дигитализация, иновации и
икономическо развитие”
Потенциални партньори: Газоразпределителни дружества, Министерство на
енергетиката, АУЕР, браншови асоциации и сдружения на производители на енергия, НПО
и др.
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V.2.4. Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и съвместни проекти с
общините от региона, в подкрепа на развитието на региона
Интегрираното развитие е основен принцип, който е заложен в различните европейски и
национални политики и програми. Този принцип е основа, на която се разработват
стратегическите регионални и общински документи. Той поставя на фокус
междусекторното и междуобщинско сътрудничество, а инструментите за прилагане на
мерките от документите са структурирани по начин, съпътстващ интегрираното
развитие.

В таблица са показани връзките между всяка община партньор и всяка от ИТИ. Таблицата
е достъпна и в приложение.
В зелено са обозначени общините, които ще могат да предоставят собствени (вкл. по
програмите) средства за съвместен проект. В червено са посочени общините, които
няма да разполагат със собствени средства за реализацията на съвместен проект и
разходите по проекта ще трябва да се покрият от градската община партньор, и/или
частно или държавно финансиране. Маркираните с дебела рамка са предложения, в които
самите общини са се припознали, останалите с "да" са допълнени от нашия екип.

Един от тези инструменти, който е релевантен за Столична община в Програма за
София, е интегрираната териториална инвестиция (ИТИ). ИТИ представлява пакет от
общи проекти, които са насочени към по-цялостно развитие на територията на района
и които се стремят да структурират инвестициите в обща система за постигане на
по-добра ефективност при тяхното реализиране. В ИТИ се включват проекти, които
биха били финансирани от различни програми или от различни приоритетни оси на една
програма. По този начин ИТИ биха допринесли за постигането на стратегическите цели
на района чрез междусекторна обвързаност на инвестициите.
В Програма за София са предложени няколко ИТИ, в които са включени различни общини от
Югозападния район - Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин
Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге и Сливница.
Община Благоевград е включена, тъй като тя и Столична община са определени според
Програма “Развитие на регионите”, новия програмен период 2021 - 2027 г. като двете
големи градски общини в Югозападен район и формират градски клъстер с общ бюджет по
приоритетна ос 1 “Интегрирано градско развитие”. Другите общини попадат в
дефинирания в Националната концепция за пространствено развитие агломерационен
ареал на София или са съседни на Столична община. Тези общини декларират интерес за
участие в ИТИ с финансиране от Приоритетна ос 2 “Интегрирано териториално
развитие на регионите” и Приоритетна ос 3 “Справедлив енергиен преход” на Програма
“Развитие на регионите” или чрез други програми. Добавена е и идея за съвместно ИТИ с
община Пловдив предвид силните икономически връзки между двете общини.
С цел успешно да се осъществят общи междуобщински проекти е необходимо в
плановете за интегрирано развитие на партньорските общини да бъдат описани
идентични предложения за ИТИ. В тази връзка проведохме поредица от срещи с
представители на тези общини, от които се формираха предложения за съвместни ИТИ.
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Тема

ИТИ
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да
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да

Обмен на учители

мерки за въздуха

Божурище
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Своге

Сливница
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V.2.4.1. Съвместен мониторинг и мерки за въздуха
Географското положение на София предопределя формирането на условия за задържане
на замърсители във въздуха в рамките на Софийското поле. Освен София, в полето има
десетки други населени места, немалко от тях част от съседни общини, които са
сравнително малки и чието население предимно се отоплява с твърдо гориво. Всички
населени места в полето допринасят за замърсяването на въздуха в него и това налага
търсене на съвместни решенията за намаляване на замърсяването на въздуха в
съответствие със законовите норми. В тази връзка Програма за София предлага
обединяване на усилията на общините, намиращи се в Софийското поле чрез
идентифициране на стимули за използване на незамърсяващи източници на енергия за
отопление, намаляване на автомобилното придвижване и стимулиране на устойчиви
форми на транспорт.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги
● Преминаване към нискоемисионно или беземисионно битово отопление
● Преминаване към нискоемисионен или беземисионен транспорт - обществен и
частен
● Създаване на условия за намаляване на концентрациите и задържането на
замърсители във въздуха
● Подобряване на мониторинга, анализа и оценката на състоянието на околната
среда, включително по отношение на здравето
● Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата за пренос и снабдяване с
природен газ за териториите, за които е по-нискоемисионна алтернатива
● Развитие и осъвременяване на инфраструктурата и мрежата на обществения
транспорт и увеличаване на средната скорост
● Доизграждане на велосипедната мрежа и съоръжения и привеждане на
съществуващите към нормата
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на тази ИТИ са: общините
Божурище, Костинброд, Перник, както и МЕ, МРРБ, Агенцията за устойчиво енергийно
развитие, транспортни оператори, асоциации за ВЕИ и енергийна ефективност,
инвеститори във фотоволтаични и геотермални ВЕИ проекти, както и
неправителствени организации с фокус върху устойчивата мобилност и опазване на
околната среда, устойчивата енергия и климата.
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V.2.4.2. Управление на водите във водосборния басейн на река Искър в ареала
на София
В горното си течение река Искър, освен през СО, преминава и през общините Самоков, и
Своге, а нейните притоци - през общините Ихтиман, Елин Пелин, Горна Малина,
Божурище, Сливница и Костинброд. Всички те попадат във функционалния ареал на
столицата. Три основни аспекта в този водосборен басейн имат нужда от координация и
съответно реакция между поне две общини - качеството на водата в реката и нейните
притоци, управлението на риска и реакцията при наводнения и използването на нейния
потенциал за устойчив туризъм и опазване на екосистемите и биологичното
разнообразие. В тази връзка чрез Програма за София се предлага създаване на
междуобщинска система за мониторинг на количеството и качеството на водата във
водосборния басейн на река Искър. За нейното изграждане е необходимо, както
координираното инсталиране на датчици за водното ниво и такива за химичния състав
на водата, така и създаването на интегрирана система за обмен на данни и информация,
но и координация при наводнения.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Подобряване на състоянието и управлението на хидротехническите и
хидромелиоративни съоръжения в урбанизираните и неурбанизираните територии
● Подобряване на хидроморфологичното състояние и управлението на водите
● Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги
● Създаване на система за мониторинг и ранно известяване за бедствия
● Възстановяване и подобряване на функциите на зелените клинове
● Интеграция на реките и речните корита чрез изграждане на линейни паркови
обекти по тяхното протежение
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: общините
Божурище, Горна Малина, Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Самоков, Своге, Сливница,
както и МОСВ, МРРБ, МЗХ - “Напоителни системи” ЕАД, Националната електрическа
компания - предприятие “Язовири и каскади”, РИОСВ, Басейнова дирекция, БАН институти по Хидрогеология и Хидрология и метеорология, Национален институт по
метеорология и хидрология, “Софийска вода” АД.
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V.2.4.3. Използване на водата от язовир Огняново за резервен водоизточник
на СО
Язовир Огняново, намиращ се на територията на община Елин Пелин, в момента не се
ползва за питейни нужди. Промяната в неговата категоризация и включването му във
водоснабдителната мрежа на Елин Пелин би подобрило качеството на услугата в тази
община. С решение на Министерския съвет е създадена работна група, която да
установи възможността за използването на водите на язовира за питейни нужди, както
за община Елин Пелин, така и за Столичната община. Предлагаме задълбочаването на
работата на тази група в посока провеждането на всички необходими предпроектни
проучвания, включително и за финансови инструменти, за използването на водите на
язовир Огняново за питейни нужди, както и свързването на водопроводните мрежи на
Столичната община и община Елин Пелин. От гледна точка на сигурността и
управлението на риска, осъществяването на такава връзка ще предостави резервен
водоизточник на Столична община, тъй като в момента за питейна вода се разчита
почти изцяло на язовир Искър.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Подобряване на състоянието и управлението на хидротехническите и
хидромелиоративни съоръжения в урбанизираните и неурбанизираните територии
● Подобряване качеството, ефективността и сигурността на водоснабдяването
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Община Елин
Пелин, както и МОСВ, МРРБ, МЗХ - “Напоителни системи” ЕАД, Националната
електрическа компания - предприятие “Язовири и каскади”, “Софийска вода” АД
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V.2.4.4. Създаване на регионална транспортна схема и таксуване
Маршрутите между София и населените места от другите общини в ареала се
обслужват от няколко транспортни оператора. Столичната община има 3 дружества и
Център за градска мобилност, които управляват мобилността в града, а някои от
съседните общини също предоставят транспортна услуга чрез свои оператори или
концесии. От друга страна, голяма част от пътуващите до София за работа използват
лични автомобили, с което допълнително натоварват трафика в града. Необходимо е да
се оптимизира цялостното транспортно обслужване на общините в ареала. За целта е
важна добрата координация между отделните транспортни оператори и отговорни
общински структури. Предлагаме създаването на регионална маршрутна схема и
координирана билетна система. Създаването на регионална транспортна услуга с
оптимална маршрутна схема би подпомогнало развитието и използването на устойчиви
регионални транспортни връзки. Маршрутната схема трябва да отразява нуждите от
транспорт на всички населени места в общините и да бъде адаптирана спрямо
транспортното търсене. Важен аспект от транспортното обслужване е таксуването.
Създаването на обща, или най-малкото координирана, билетна система би допринесла за
интермодалността и лесното прехвърляне между отделните видове транспорт.
Включването на БДЖ в тази билетна система допълнително би стимулирало
използването на обществен транспорт. Общата маршрутна схема би обхванала найблизките до СО общини, но общият билет, включващ употребата на железница и
обществен транспорт, трябва да е приложим за целия ареал. Тъй като Перник е найголемият град от ареала на София, предлагаме създаване на обща междуобщинска
железопътна компания, която да оперира транспортните услуги между двата града.
Строителството на буферни паркинги в покрайнините на София и обвързването им с
мрежата на обществения транспорт в града е допълнителен начин за намаляване на
автомобилния трафик в столицата. Възможни локации за буферни паркинги са и подалечни транспортни възли, които обаче могат да бъдат обслужени от железопътен
транспорт, като възел Драгичево и ЖП спирка Драгичево.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Въвеждане на интегрирана регионална билетна система на обществените превози
● Подобряване на организацията на движението и подпомагане маршрутизирането
на транспортните потоци чрез интелигентни транспортни системи
● Подобряване на интермодалността между различните видове транспорт
● Развитие и осъвременяване на инфраструктурата и мрежата на обществения
транспорт и увеличаване на средната скорост
● Повишаване на нивото на обслужване и комфорта в системата на обществения
транспорт
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● Преминаване към нискоемисионен или беземисионен транспорт - обществен и
частен
● Създаване на симулационни модели за планиране и управление
● Подобряване на управлението и регулирането на паркирането
● Интегриране на елементи от ТТМ (TEN-T) и връзките към тях
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Божурище, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник,
Радомир, Самоков, Своге, Сливница, както и НКЖИ, БДЖ, ЦГМ, железопътни превозвачи,
автобусни превозвачи, транспортни оператори, частни автогари, НПО с фокус върху
обществените превози.
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V.2.4.5. Създаване на регионална велосипедна мрежа
Значителен процент от хората в трудоспособна възраст от общините в ареала
пътуват до София за работа и учене. Голяма част от тях ползват лични превозни
средства, с което допринасят за влошения трафик по входно-изходните артерии и
основни булеварди в града. Необходимо е създаване на условия за намаляване на
автомобилния трафик и увеличаване на устойчивите форми на транспорт. Предлагаме
създаването на регионална велосипедна мрежа, която свързва София със съседните
населени места от Столична община и тези в съседните общини. Това би дало нова
възможност за транспортен достъп до работните места в покрайнините на града.
Такава мрежа също така би стимулирала посещението на туристическите маршрути и
дестинации около града. В община Елин Пелин има частично изградена мрежа между
няколко от населените места. Връзката между тази мрежа и велоалеи в Столичната
община би могла да е първият етап от осъществяването на тази идея.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Доизграждане на велосипедната мрежа и съоръжения и привеждане на
съществуващите към нормата
● Развитие на услуги за споделени велосипеди и електрически индивидуални превозни
средства (ЕИПС)
● Подобряване на интермодалността между различните видове транспорт
● Интеграция на реките и речните корита чрез изграждане на линейни паркови
обекти по тяхното протежение
● Насърчаване на възможностите за физическа активност и спорт
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Божурище, Драгоман, Елин Пелин, Костинброд, Перник, Самоков, Своге, Сливница, Български
туристически съюз, НПО с фокус устойчива мобилност, велосипедни клубове,
представители на туристическия бранш от ареала, работодатели от крайградската
територия
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V.2.4.6. Регионален туристически продукт
Общините от ареала на столицата имат природни, културни и исторически
забележителности, които могат да допълнят туристическия продукт, който предлага
София. Цялостно развитие на общ регионален продукт би повишило интереса към тези
места и би довело нови потребители. София би разширила културния си календар и
възможните места за посещение, от които могат да се възползват нейните
посетители, както и самите жители в столицата. Предлагаме координирано брандиране,
пазарно позициониране и предоставяне на общи услуги с добавена стойност между
Столична община и близките общини. Необходимо е по-мащабно популяризиране на
събития от други общини в София и информационните канали на Столична община.
Туристическият продукт може да бъде различен в зависимост от ресурсите на всяка от
общините в ареала - планински, летен и зимен спорт, балнеоложки туризъм, културен
туризъм, здравен, селски и други.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Повишаване на интереса и достъпа до култура и културно наследство
● Подпомагане на регионалния и международен обмен в културата
● Усъвършенстване на маркетинговите комуникации и на дигитализацията на
услугите в туристическия сектор
● Обогатяване и подобряване на туристическия продукт при баланс на социален,
екологичен и икономически ефект
● Оптимизиране на институционалната организация на туризма в СО, на
координацията и партньорствата със заинтересованите страни в региона
● Устойчиво използване на местните природни дадености за развитие на "зелен"
лечебен и здравословен туризъм
● Въвеждане на интегрирана регионална билетна система на обществените превози
● Насърчаване на възможностите за физическа активност и спорт
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман,
Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге, Сливница, Организацията за
управление на Софийски туристически район, МТ, ОП „Туризъм” на СО, Български
туристически съюз, представители на туристическия бранш от ареала, спортни и
туристически дружества и организации

лист 1157 от 1286

V.2.4.7. Регионален иновационен център Благоевград
Благоевград разполага с два бизнес насочени университета, съответно и студенти и
млади хора. Има бивш военен терен, който е подготвен за обновяване и привличане на
инвестиции. Част от него вече е превърната в парк. Компании проявяват интерес към
града за отваряне на офиси и използване на човешкия потенциал на града. Тези фактори
показват сериозен потенциал за намерението на община Благоевград да създаде
регионален център за иновации. Предлагаме София да се включи в планирания център за
иновации в Благоевград, въвличайки университетски и бизнес организации от
столицата. Съвместната работа с този център може да придобие няколко форми.
Община Самоков също може да се включи като партньор, отчитайки намеренията за
привличане на университет и развиване на научна дейност. Първите две от изброените
по-долу са дейности, по които направление „Дигитализация, иновации и икономическо
развитие“ вече е направило първи стъпки:
● Привличане на международен университет или международна програма в сферата на
предприемачеството, ИКТ и СТЕМ-науките с фокус върху развитието на дигитални
умения. Към момента този проект е планиран да се осъществи с университетите
в София, но може да се разшири и да се включат университети от Благоевград.
● Механизъм за подготовка на квалифицирани кадри. Този механизъм се разработва в
партньорство с бизнеса и ще се насърчават уменията и компетенциите на
учениците, които са релевантни за пазара и ще бъдат търсени от компаниите. И
двата града биха имали полза от повишаване на квалификацията на работната ръка.
● Създаване на регионален център за данни, който да съхранява информация на СО.
Изискванията за такива центрове за данни са да бъдат отдалечени от самата
община, което е мярка срещу евентуално бедствие, което би засегнало нейната
информационна инфраструктура.
● Разширяване на сферата на дейности на Института GATE. Тази инициатива на
Софийския университет, подкрепена с финансиране по програма Хоризонт 2020,
планира пилотното оборудване на част от територията в София със сензори и
информационна инфраструктура за събиране на данни, които в последствие да се
превръщат във функционални модели, на чиято база да се правят прогнози и да се
оптимизира управлението на територията. Този проект би могъл също да се
разшири и да включи територия от Благоевград, която да бъде оборудвана и
мониторирана. Възможно сътрудничество е и създаването на жива градска
лаборатория. Благоевград и София могат да бъдат пилотни територии за
разнообразни интелигентни намеси в градската среда.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Подкрепа за високотехнологични и интензивни на знание дейности
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● Разработване на стимули за иновативни производства и сътрудничество между
общината и тях
● Целенасочена политика за създаване на клъстери от синергични бизнеси
● Провеждане на информационни кампании и консултации за бизнеса по темите за
Зелената сделка и кръговата икономика
● Програма за подкрепа на функциониращи малки и средни предприятия
● Промотиране на София като най-доброто място за иновации в Югоизточна Европа
чрез реклама, създаване на условия за инвестиции и развитие на експортния
потенциал
● Създаване на фонд за инвестиции и практически опит за ключови и
благоустройствени проекти на СО
● Стимулиране на сътрудничеството с научни институти и висши учебни заведения
на територията на Столична община
● Обновяване на съществуваща и изграждане на нова образователна и научна
инфраструктура (подпомагаща развитието на интерес към науката, практически
умения и ключови компетентности)
● Актуализиране на образователните програми и моделите на работа в
образованието
● Създаване на симулационни модели за планиране и управление
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Благоевград и Самоков, както и София Тех парк, БАН, СУ, GATE, УНСС, НПО в сферата на
иновациите и предприемачеството, други международни и български университети и
научни институти, предприемачески организации, организации в сферата на иновациите
и информационните технологии

лист 1158 от 1286

V.2.4.8. Развитие на система за регионално социално предприемачество
Столична община и общините в ареала имат потенциал за изграждане на свързана мрежа
от социални предприятия, които следва да развиват принципите на социалната и
кръговата икономика и да създават условия за устойчива заетост на уязвими групи хора
в отделните населени места. Социалното предприемачество следва да насърчава
развитието на местното производство, като дава възможност за развитие на
традиционен за региона поминък и подкрепа на социално значими дейности и включване на
изключени групи хора. Социалното предприемачество може да се интегрира като
успешен модел за развитие на всеки бизнес като насърчаване на развитието на
фермерски пазари, местно занаятчийство, местно производство на хранителни
продукти т.н. Предлагаме София да бъде инициатор на създаването на регионална
екосистема от социални предприятия, която да бъде развита в сътрудничество с
близките общини и организации, опериращи, или имащи потенциал за включване, в този
бранш. София, бидейки най-големият и платежоспособен пазар в страната,
представлява добра среда за реализацията на продукцията от тези социални
предприятия.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Развитие на система от социални предприятия и насърчаване на солидарната
икономика
● Обогатяване и подобряване на туристическия продукт при баланс на социален,
екологичен и икономически ефект
● Разработване на стимули за иновативни производства и сътрудничество между
общината и тях
● Провеждане на информационни кампании и консултации за бизнеса по темите за
Зелената сделка и кръговата икономика
● Създаване и прилагане на пакет от инструменти за интеграция на всички уязвими
групи и включването им в социално-икономическия живот на града
● Подкрепа за личностното развитие и учене през целия живот
● Обновяване на пазарите и създаване на нови с фокус фермерска продукция
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман,
Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге, Сливница, МТСП, Изпълнителна
агенция “Главна инспекция по труда”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, Агенция по заетостта, пазарите в СО, фермерски
производители
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V.2.4.9. Междупоколенческо общежитие
Демографската ситуация в Столична община и страната налага планирането на повече
социални услуги, насочени към възрастното население, населението в пенсионна
възраст, както и самотно живеещите възрастни хора. В същото време, ключов
приоритет в стратегическите документи е продължаващото учене през целия живот и
включване на възрастните хора в активния социален живот. Предлагаме въвеждането на
нов тип междупоколенческо съжителство между хора от различни възрастови и
социални групи, които са си взаимно полезни. Една такава социална услуга би била
приложима за всички населени места в ареала на Столична община. Тя ще създаде
възможности за изграждане на приемственост между поколенията и размяна на умения и
грижа между деца и възрастни. Услугата би включвала дейности като изграждане или
преустройство на неизползван сграден фонд в общежитие за ученици и самотни
възрастни хора или общежитие за деца в неравностойно положение и самотно живеещи
възрастни хора, общежитие/санаториум за долечение на физически травми за всички
възрастови групи и т.н.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Създаване на програми за приобщаване на възрастните хора в активния живот
● Развитие на система от социални предприятия и насърчаване на солидарната
икономика
● Създаване и прилагане на пакет от инструменти за интеграция на всички уязвими
групи и включването им в социално-икономическия живот на града
● Подкрепа за личностното развитие и учене през целия живот

лист 1159 от 1286

V.2.4.10. Обмен на учители
Предлагаме създаването на система за обмен на учители между училищата в София,
Пловдив и съседните им общини. Това би помогнало на учениците да получат достъп до
нови преподаватели и възможност да се запознаят с ново представяне на учебния
материал, но и да получат различен подход на преподаване. Самите учители ще могат да
обменят добри практики на преподаване между тях и да повишат уменията си.
Системата на обмен би могла да се разшири с гост-лектори, професионалисти в
определена сфера, които да споделят знания и да мотивират учениците. Регулярни
дистанционни видео лекции също биха обогатили учебната програма.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Актуализиране на образователните програми и моделите на работа в
образованието
● Подобряване на условия за труд и кариерно развитие в сферата на образованието
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман,
Костенец, Костинброд, Перник, Пловдив, Радомир, Самоков, Своге, Сливница, както и ММС,
училища в ареала, университети, учители, организации предлагащи иновативни
образователни процеси, Заедно в час

Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Ихтиман, Костенец,
Костинброд, Самоков, Своге, Сливница, както и МТСП, ОП “Социален патронаж”, читалища,
клубове за възрастни, образователни центрове
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V.2.4.11. Образователни лагери и пътуващо училище
Общините Столична, Пловдив и населените места в ареалите им имат неизползван
сграден фонд, който може да се трансформира в образователни бази и места за
лагеруване, зелени училища, тренировъчна база и места за отдих. Те целогодишно могат
да предлагат база за комплексни образователни, спортни и приключенски лагери за всички
възрастови и социални групи. В същото време, те могат да функционират като
общностни центрове и места за дистанционна работа. Предлагаме проучването на този
потенциал и формирането на адекватен спрямо инфраструктурата план, който да
ангажира и доставчици на образователни услуги.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Актуализиране на образователните програми и моделите на работа в
образованието
● Подкрепа за личностното развитие и учене през целия живот
● Изграждане на качествена среда за образование
● Обновяване на съществуваща и изграждане на нова образователна и научна
инфраструктура (подпомагаща развитието на интерес към науката, практически
умения и ключови компетентности)
● Създаване на условия за гъвкаво използване на сградния фонд, терените и
техническата база на образователни и научни заведения
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман,
Костенец, Костинброд, Перник, Пловдив, Радомир, Самоков, Своге, Сливница, ММС,
училища в ареала, читалища, организации предлагащи иновативни образователни
процеси, Заедно в час, Български туристически съюз

лист 1160 от 1286

V.2.4.12. Практическо образование
Пловдив е вторият по големина град в страната, университетски център, в който през
последните 10 години се наблюдава изключително силно развитие, както на сектора на
информационните технологии, така и на индустрията. Клъстерът от компании и
общини, които формират икономическата зона около Пловдив е привлякъл над 2 млрд. евро
инвестиции и над 30 000 служители. Работодателите в зоната осъществяват проекти
за партньорство с местните училища за дуално, практическо обучение за подпомагане на
учениците да развиват умения, необходими за съвременния трудов пазар. Допълнително е
създаден център за преквалификация, който обучава работниците на по-високи умения,
съобразявайки се с тенденциите за автоматизация на част от ръчната работа. В това
партньорство могат да се включат и столични училища, чиито ученици да имат по-пряк
досег с бизнеса и неговите нужди. Това би подпомогнало учениците да развият
компетенции, които са съобразени с тенденциите в пазара на труда и които биха им
осигурили по-добри възможности за професионална реализация.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Подкрепа за високотехнологични и интензивни на знание дейности
● Актуализиране на образователните програми и моделите на работа в
образованието
● Подкрепа за личностното развитие и учене през целия живот
● Обновяване на съществуваща и изграждане на нова образователна и научна
инфраструктура (подпомагаща развитието на интерес към науката, практически
умения и ключови компетентности)
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на тази ИТИ са: Община
Пловдив, училища от арелите на София и Пловдив, компании в индустриалния сектор
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V.2.4.13. Телемедицина
В ареала на София попадат общини, които нямат болница на своя територия. Това е
предпоставка за недостатъчно и ненавременно здравно обслужване на населението.
Телемедицината представлява директна дигитална връзка със специалисти от различни
здравни заведения, които могат да диагностицират и консултират от разстояние.
Предлагаме създаването на система, която да позволява столичните държавни,
общински и частни здравни заведения да могат да предоставят здравно обслужване на
населението на общините от ареала чрез осигуряване на дистанционна консултация.
Това би подпомогнало общопрактикуващите лекари и при нужда би осигурило бърза
интервенция в столично здравно заведение.
Изпълнението на описаната ИТИ би подпомогнало постигането на следните мерки от
Програма за София:
● Изграждане и развитие на мобилни и дистанционни здравни услуги (телемедицина)
● Подпомагане профилактиката на физическото и психическото здраве
● Изграждане на качествена среда за болнична и доболнична здравна грижа
● Модернизация на оборудването в болничната и доболничната здравна помощ
● Развитие на капацитета на здравните работници и подобряване на условията за
труд в здравеопазването
Потенциални партньори на Столична община за реализиране на ИТИ са: Общините
Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман,
Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге, Сливница, както и МЗ,
Национален център по обществено здраве и анализи, Национална здравноосигурителна
каса, Столичната регионална здравна инспекция, Български лекарски съюз, държавни,
общински и частни болници, диагностично-консултативни центрове, самостоятелни
лекарски практики, Медицински университет, центрове за квалификация
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V.3

Система за управление
на Програма за София

V-ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД И УПРАВЛЕНИЕ

ПРОГРАМА ЗА

СОФИЯ

СОФИЯПЛАН

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

С цел осигуряване на успешното изпълнение на заложените стратегически и специфични
цели на Програма за София и за гарантиране на интегриран подход на работа, СО ще
създаде Звено за управление на Програма за София. Основната задача на Звеното ще е да
подпомага изпълнението, взаимодействието, сътрудничеството и координацията на
действия и проекти в Зоните за въздействие, идентифицирани в Програмата.
Предложението е базирано на добрия пример на гр. Лисабон в изпълнение на
Интегрираната стратегия за развитие на града от предходния програмен период на ЕС.
Опитът е проучен от ОП “Софияплан”, в контекста на работата по проект
Com.Unity.Lab., в които гр. Лисабон, като водещ партньор, споделя положителния си опит
от създаването на работни групи по зони за въздействие, водени от звена, които
подпомагат изпълнението на заложените в плана/програмата цели и координацията на
действия на местните общности, общината, активните организации и бизнеси в
зоните за въздействие, идентифицирани с плана. Основа за предложението са и подобно
изградените действащи звена в 5 от 7-те партньорски града от споменатия проект.
(Олборг, Бари, Люблин, Хага и Лисабон).
Предложението за създаване на взаимосвързани координационни звена е адаптирано
спрямо местния контекст, позовавайки се на научения добър опит, изведен от
Европейската комисия и е съобразен с изводите от направения анализ за изпълнението на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на СО, действащ в предходния
програмен период (2014 - 2020), който може да бъде разгледан подробно в част I на
програма за София. Звеното се състои от голям екип, в който работят в координация
няколко по-малки екипи:

лист 1163 от 1286

● 1 ръководител на цялото звено, с опит в управлението на проекти и процеси,
свързани с европейско финансиране;
● 7 екипа - 6 по-малки екипа (по 3-ма човека - по един екип за всяка зона за
въздействие) и 1 по-голям (5-ма човека), допълващи за координация и на ИТИ и общи
функции на звеното. Екипите работят във взаимна координация и общият брой на
техните членове е 26 души;
● 6 координатора с умения в сферата на координацията и ръководенето на
интегрирани и/или междусекторни проекти;
● 6 експерта по подготовка и отчет на проекти с европейско финансиране,
координация на бизнеса;
● 6 експертно-технически лица в сферите на устройствено планиране, въвличане на
заинтересованите страни, социални аспекти, екологични аспекти, икономически.
Експертите подпомагат работата по отделните зони за въздействие, в
зависимост от типа намеси и специфика на територията. Те не са ангажирани само
с един екип, а подпомагат всички екипи, според спецификата на дейностите;
● 3 експерта за връзки с обществеността
● 1 експерт по ГИС и бази данни
● 2 финансисти
Структурата и състава на Звеното за управление на Програма за София може да се
променят в зависимост от евентуалните бъдещи промени в документа, които биха
могли да бъдат процедирани на база изводите и препоръките в годишните доклади за
наблюдение на плана.
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Функции на Звеното за управление на Програма за София, включително и в Зони за въздействие, както следва:
Функция на Звено за управление,
включително и в Зони за
въздействие

Отговорни лица

Обосновка

Подготовка
1.

Осъществява взаимодействието
между гражданите и активните
организации в зоните на
въздействие

Координатори по зони за
въздействие и експерти
гражданско включване,
партньорства, преговори и
комуникация +
техническото лице за
подсигуряване на онлайн
информацията

Началната фаза на изпълнение на Програма за София е пряко обвързана с подготовката на проектните
предложения и мерките, идентифицирани в отделните зони за въздействие. От особено важно значение за
утвърждаване на принципите на партньорство е този процес да се случи с активното гражданско участие и
широк кръг заинтересовани страни.
Освен изискването за сътрудничество между различни организации за целите на подготовката и
изпълнението на проектите, принципът на партньорството се изразява и в наличието на широка обществена
подкрепа за финансираните проекти. Целите на проектите, адресираните нужди и очакваните резултати
трябва да бъдат припознати от максимален брой заинтересовани страни и дискутирани с широката
общественост. Местните общности следва да бъдат добре информирани и да получат усещането за
собственост върху очакваните ползи и ефекти от предвидените инвестиции.
В тази връзка една от отговорностите на партньорите е да осигурят максимална информираност и подкрепа
за предложената проектна идея.
С оглед на гореизложеното и предвид мащабите на Програма за София и територията на града се
обуславя необходимостта от привличане на експертиза, която да работи активно с гражданите и
организациите в самите зони на въздействие.

2.

Подпомага създаването на
партньорства за осъществяване
на инициативи на активните
граждански групи

Експертите в гражданско
включване, партньорства,
преговори и комуникация,
социални науки и/или науки
за културата

От особено важно значение за успешната реализация на планирания стратегически пакет по Програма за
София в зоните за въздействие е привличането на експертиза, която да създаде условия за успешно
сътрудничество със заинтересованите страни, увеличаване доверието в управлението, подпомагане
устойчивостта на инициативите и политиките и тяхното припознаване сред местните общности.

3.

Координира и насърчава
участието на заинтересованите
страни в хода на подготовка на

Координатори по зони и
ръководител екип

Подготовката на проектните предложения, идентифицирани в зоните за въздействие и напредъка по
тяхното изпълнение имат ключова роля за постигането на стратегическите цели, реализирането на
планирания стратегически пакет по Програма за София, и постигането на заложените индикатори в цялост.

проектните предложения и
последващото им изпълнение

От особено важно значение за оперативната работа в условията на партньорство е да се привлече
експертиза, която да насърчава, активното гражданско участие и широк кръг заинтересовани страни като
координира процесите, следи за напредъка, сроковете и спазването на стратегическия пакет.
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4.

Осъществява взаимодействие и
подпомага, където е възможно,
работата на комитета по подбор
и Звеното за подбор.
Взаимодейства с ОИЦ и подпомага
разпространението на
информация за потенциалните
възможности за финансиране на
общи партньорски проекти с
общината, държавата и частни
организации. Популяризира
целите на Програма за София,
сред заинтересованите страни в
Зоните за въздействие.

Експерта партньорства и
комуникации заедно с
експерта
координатор/ръководител
за всички екипи

Подсигуряване на успешната реализация на планирания стратегически пакет по Програма за София за зоните
за въздействие; Създава условия за успешно сътрудничество със заинтересованите страни; Увеличава
доверието в управлението и подпомага устойчивостта на инициативите и политиките

5.

Подпомага взаимодействието и с
потенциалните партньори от
Зоните за въздействие. Следи
стриктно за съответствието
на проектните предложения и
заложените стратегически цели
на Програма за София.

Експерти подготовка
проекти и координация с
бизнеса (с европейски и/или
друго финансиране)

Наличието на обществена подкрепа за проектните идеи (за всеки от типовете проекти) по ПРР е изискване за
допустимост при подбора на проектите. За целите на Програмата е добре и да се готвят партньорски
предложения и по другите програми, а също и тези предложения да се координират.

6.

Търси и проучва потенциални
партньори за реализация на
заложените ИТИ проекти в
Програма за София, и кани
организациите взели участие в
подготовката на
стратегическата част.

За всички звена – всички
експерти са ангажирани с
тази задача

Всяка концепция за ИТИ включва комбинация от взаимосвързани и допълващи се проекти/идеи за проекти,
насочени към изпълнението на конкретна цел или приоритет от ИТС. Основното изискване към концепциите и
включените в тях проекти е съответствие и принос за изпълнение на стратегиите за развитие на
регионите от ниво 2, затова се очаква инициаторите на проектни идеи добре да познават съдържанието и
приоритетите на съответната ИТС, целите и очакваните резултати, заложени в нея, както и определените
мерки по програмите, финансирани от ЕСИФ, които са допустими за финансиране по подхода.Това обуславя
необходимостта от привличането на необходимата за целта експертиза.

7.

Подпомага общината в
изпълнението на
междуобщинските ИТИ, чрез
подготовка на документация и
проекти, координация на
отделните партньори и
дейности

Ръководител екип,
координатора и експерти
подготовка на проекти +
другите двама (комуникация
и координация)

Основните заинтересовани страни при оформянето и генерирането на проектни идеи са общините,
областните администрации, публичните власти и институции на регионално ниво, които добре познават
спецификата на собствената си територия, както и общите проблеми и потенциали на областта или на
региона от ниво 2, имат опит в подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ и имат
потенциала за осъществяване на контакти с други общини, с областни администрации или с представители
на бизнеса и неправителствения сектор. Затова от тях се очаква да проявят инициативност и
предприемчивост и да бъдат двигатели при генерирането на идеи за ИТИ. Това обуславя необходимостта от
привличането на необходимата за целта експертиза.

Изпълнение - административно, финансово, техническо

V_Програма за реализация | 1165

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Координатори, експерт
подготовка и отчет на
проекти с европейско
финансиране, координация
на бизнеси, експертно технически лица
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8.

Подпомага техническото
изпълнение на Програма за София,
като поема координацията на
дейностите на същинската
реализация и фактическото
изпълнение на обектите на
интервенция на вече одобрените
проекти и техните партньори
(след сключване на договорите за
финансиране)

9.

Подпомага финансовото
Финансисти, координатори,
изпълнение на Програма за София, ръководител
като организира, управлява и
координира процесите и
процедурите в посока:
проследяване, поддържане на база
данни и анализ на финансовото
изпълнение на отделните
дейности/проекти, чрез
регулярно събиране на
информация от екипите,
систематизирането и
поддържането ѝ в базата данни ,
изготвяне на анализи, справки и
отчети (на база получената
информация и базата
данни). Обхваща
проектите/дейностите, които
са заложени по план, тези, които
са в етап на кандидатстване
(подготовка), оценка и изпълнение
- (след подписване на договор).

Финансовото изпълнение на Програма за София ще се осъществи посредством финансовото изпълнение на
заложените в плана дейности и проекти. С цел успешното финансово изпълнение на Програма за София се
обуславя необходимостта от привличане на експертиза, която да организира, управлява и координира
процедурите и процесите, пряко обвързани с финансовото изпълнение на отделните дейности/ проекти в
посока: проследяване, поддържане на база данни и анализ на финансовото изпълнение на отделните
дейности/проекти, чрез които да се правят изводи, анализи и отчети за изпълнението на плана. В обхвата
попадат: какво е заложено по план (като финансови параметри), кои проекти/ дейности се подготвят (по
финансови параметри), кои са в процес на оценка ( по финансови параметри), кои от тях се изпълняват (
финансови параметри).

10.

Подпомага административното
изпълнение на Програма за София,
като извършва отчети,
докладване и съблюдаване на
административните задължения
и срокове, осъществяване на

Административното изпълнение на Програма за София ще се осъществи посредством администриране на
процедурите и процесите по отчитане и докладване на ниво Програма за София, съблюдаване на методически
указания, насоки и ръководства на МРРБ по отношение на административни срокове и задължения, мерки за
публичност и визуализация и архивиране на документацията, свързана с цялостното изпълнение на
Програмата. С цел успешното административно изпълнение на Програма за София се обуславя

Всички експерти

Изпълнението на Програма за София ще се осъществи посредством реализацията на заложените дейности и
проекти в програмата. За тяхната успешна реализация се обуславя необходимостта от привличане на
експертиза, която да организира, управлява, и координира процедурите и процесите по фактическото
изпълнение на обектите на интервенция на вече одобрените проекти.
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мерки за публичност и
визуализация (включително и
поддържане на онлайн карта на
потенциалните, проектите в
процедура, приетите и
изпълнявани и приключили) и
архивиране на документацията
от цялостното изпълнение на
Програма за София
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необходимостта от привличане на експертиза, която да организира, управлява и координира процедурите и
процесите, в посока:
Изготвяне на отчети, справки, докладване и съблюдаване на административните задължения и срокове,
регламентирани в насоки/ръководства на МРРБ, осъществяване на мерки за публичност и визуализация
(включително и поддържане на онлайн карта на потенциалните, проектите в процедура, приетите и
изпълнявани и приключили) и архивиране на документацията по цялостното изпълнение на Програма за София.

Мониторинг
11.

Води регулярна отчетност на
изпълнението на Програма за
София за включените проекти и
резултатите от тях, чрез:
Поддържане на публично
достъпна карта (ГИС базирана) с
информация и визуални материали
за всеки проект от Програма за
София, намиращ се във фаза на
кандидатстване, оценка и
изпълнение;
Регулярно събиране на
информация от екипите,
систематизирането и
поддържането й в базата данни ,
изготвяне на анализи, справки,
отчети и доклади (на база
получената информация и базата
данни). Обхваща
проектите/дейностите, които
са заложени по План, тези, които
са в етап на кандидатстване
(подготовка), оценка и изпълнение
- (след подписване на договор).

Ръководител,
координатори, експертнотехнически лица,
техническо ГИС, връзка с
обществеността

Отчитането на Програма за София ще се осъществи по реда, условията и сроковете, регламентирани в ППЗРР,
методически указания/насоки на МРРБ.
С цел успешното осъществяване на отчитането на Програма за София се обуславя необходимостта от
привличане на експертиза, която да организира, управлява и координира процедурите в посока: събиране на
информация за напредъка на заложените в плана дейности и проекти, обобщаването, систематизирането и
поддържането й в базата данни, изготвяне на анализи, справки, отчети и доклади (на база получената
информация и базата данни) и др.

12.

Следи за постигането на целите
заложени в Програмата и отчита
своевременно постигнатото по

Ръководител, координатор

С цел успешното постигане на целите на Програма за София се обуславя необходимостта от привличане на
експертиза, която да организира, управлява и координира процедурите в посока: събиране на информация за
напредъка в постигането на целите на дейностите и проектите, заложени в Програма за София, обобщаване,
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отделните специфични и
стратегически цели, като
проследява съпоставимостта на
целите на изпълняваните
проекти (след сключване на
договорите) и тези, които се
готвят (предстои сключване на
договорите). Грижи се за
публичността на изпълнимостта
на стратегическата част.

лист 1168 от 1286

систематизиране и поддържането й в базата данни, изготвяне на анализи, справки, отчети и доклади (на база
получената информация и базата данни) и др.

13.

Следи за изпълнението на
заложените индикатори,
проследява изпълнението на
одобрените и реализирани
проекти и заложените в тях
индикатори. Прави -анализи със
заложените индикатори в
Програмата и техните
стойности. Периодично
публикува доклади с отчет по
напредъка и изпълнимостта на
заложените индикативни
стойности на индикаторите по
план. Провежда редовни и
задълбочени последващи оценки
на изпълнението и изготвя
предложения за актуализация на
Програма за София

Финансист, експертнотехническите лица, връзки
с обществеността,
експерти подготовка и
отчет на проекти с
европейско финансиране,
координация на бизнеси

Отчитането на индикаторите на Програма за София ще се осъществи по реда, условията и сроковете,
регламентирани в методически указания/насоки на МРРБ.
С цел успешното осъществяване на отчитането на индикаторите на Програма за София се обуславя
необходимостта от привличане на експертиза, която да организира, управлява и координира процедурите в
посока: събиране на информация за напредъка на заложените в плана индикатори, обобщаването,
систематизирането и поддържането й в базата данни, изготвяне на анализи, справки, отчети и доклади (на
база събраната информация и базата данни) и др.

14.

Осигуряване на публичност и
информация за целия процес на
изпълнение на Програма за София
сред заинтересованите страни
координация на изпълнители,
администрация, заинтересовани
страни и потенциални
бенефициенти. Поддържа
активна онлайн и офлайн

връзки с обществеността
и техническо лице ГИС

Осигуряването на публичност и информация за целия процес на изпълнение на Програма за София ще се
осъществи в обхват и съдържание, съобразно реда, условията и сроковете, регламентирани в методически
указания/насоки на МРРБ.
С цел успешното осъществяване публичност и информация на Програма за София сред заинтересованите
страни, се обуславя необходимостта от привличане на експертиза, която да организира, управлява и
координира процедурите по информация и публичност в посока: Поддържане на публично достъпна карта (ГИС
базирана) с информация и визуални материали за всеки проект от Програма за София, намиращ се във фаза на
кандидатстване, оценка и изпълнение; изготвяне, регулярно актуализиране и публикуване (в различни
подходящи комуникационни канали) на публично достъпна информация за програмата, целите и индикаторите
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комуникация със
заинтересованите страни.
Обхваща целите и индикаторите
на Програма за София,
проектите/дейностите в етап
на кандидатстване (подготовка),
оценка и изпълнение (след
подписване на договор).
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на Програма за София, проектите/дейностите, които са заложени в Плана, тези, които са в етап на
кандидатстване (подготовка), оценка и изпълнение - (след подписване на договор).

Звеното за управление следва да работи в ясна координация с другите две структури,
изискванията за чието създаване са описани подробно с Общите указания за подготовка
на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 на управляващия орган на ПРР. Това
са Звеното за подбор на проекти и Комитета за подбор.
Изпълнението на мерките, действията ИТИ и идейните проекти следва да се
осъществява с помощта на хоризонтални принципи, които да бъдат интегрирани във
всяка дейност, свързана с изпълнението и координацията на работата по Програма за
София. Всяка мярка, проект и отделна дейност следва да бъдат извеждани и прилагани в
съответствие със следните хоризонтални принципи - партньорство, координация,
екологосъобразност и устойчивост, интегрирано и хармонично развитие. Звеното за
управление на плана следи за прилагането на хоризонталните принципи в хода на
прилагане на програмата.
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Приложение 1 – Мерки в програмата за реализация
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

1

Приоритет
1

1

1.М1. Обновяване, ревитализация
и смяна на функция на територии
с отпаднало първоначално
предназначение, изоставени и/или
замърсени

Обновяване и ревитализация след
отстраняване и/или консервация на
замърсявания и/или рекултивация на
постиндустриални, вкл. нарушени бивши
добивни и преработвателни терени за цветни
метали и уран, инфраструктурни, военни
територии.

Зони за
въздействие по
СЦ1

1 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

3 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”,
дирекция “Зелена система”),
ОП “Софияплан”, Столична
агенция за приватизация и
инвестиции; Направление
“Архитектура и
градоустройство”

1

Приоритет
1

1

1.М2. Картиране и оценка на
екосистемите и екосистемните
услуги

За цялата
община.

2 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

2 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”), ОП
“Софияплан”, Направление
“Архитектура и
градоустройство”

1

Приоритет
1

1

1.М3. Определяне на действия за
намаляване на ефекта от
градския топлинен остров

Картиране и анализ/ оценка на екосистемите и
екосистемните услуги (ЕСУ), предоставяни от
природата в рамките на СО. Изработване на
концепция за интегрирането им в градското
планиране и управлението на зелена система, на
водните площи, на защитените зони и
територии и биоразнообразието. Допринасяне
за изпълнение на ангажимента до 2020 г. всяка
страна-членка на ЕС да включи екосистемните
услуги в системите си за отчет и докладване.
Мярката има за цел да се създадат
инструменти, които да работят интегрирано,
за да се намали риска от градския топлинен
остров и неговото негативно влияние върху
населението.

Зони за
въздействие по
СЦ1

38 700 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

1

Приоритет
1

1

1.М4. Актуализация на оценката
на геоложкия риск

За цялата
община.

700 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

1

Приоритет
1

1

1.М5. Преминаване към
нискоемисионно или беземисионно
битово отопление

Целта на мярката е да обнови и детайлизира
оценката на геоложкия риск в СО, създавайки
редица изследвания за геологията на
територията на общината. Това е нужно
поради наличието на множество рискови зони
на територията на града и общината, които се
нуждаят от повече изследвания, детайлни
знания и устойчиво планиране и управление на
територията в зоните на риск. Част от
действията, необходими за превенция на риска
от свлачищни процеси, са разписани в мярка
“Разработване и изпълнение на ландшафтноустройствени проекти за възстановяване и
рекултивация на деградирали, ерозирали и
замърсени и свлачищни терени”.
Намаляване на замърсяването на въздуха от
битовото отопление на твърди и изкопаеми
горива.

Зони за
въздействие по
СЦ1

50 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

“Софинвест” ЕООД, ГИС София, Научни
институти към БАН - напр. ИКИ,
академични организации, напр. ХТМУ,
МГУ, ЛТУ и др., специализирани
предприятия напр. Минпроект,
министерства и техните
подструктури: МИ, МЕ,
Екоинженеринг, ИАОС и др., при
възможност частни изследователски
и инвеститорски компании и
партньори от ЕС с оглед финансиране
от програми на ЕС, инвеститори във
ВЕИ/ фотоволтаични инсталации,
инвеститори в асоциирани дейности
със строителния бранш, частни лица,
собственици на замърсени или
изоставени терени, концесионери на
инертни материали.
научни институти, ИБЕИ на БАН,
Природонаучния музей, Биологическия
факултет на СУ, дирекция на Природен
парк “Витоша”, НСЗП на МОСВ и НПО с
включване на граждани, с ползване на
установени приложения за картиране
на биоразнообразие от граждани и
експертната оценка/ преглед и анализ
от страна на експертите.

да

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Климат, енергия и
въздух” и дирекция “Околна
среда”)

ОП “Софияплан”, научни институти,
академични институти, НПО в
направление “климат и въздух”, бизнес
организации.

не

5 години

Направление “Архитектура и
градоустройство”,
направление “Обществено
строителство” , дирекция
“Аварийна помощ и превенция”

научни институти и университети
(БАН, Минно-геоложки университет),
“Геозащита” ЕООД - Перник (към
МРРБ), НИМХ, направление “Европейски
политики, международна дейност и
туризъм”, Столична дирекция
Пожарна безопасност и защита на
населението (СДПБЗН), Главна
дирекция Пожарна безопасност и
защита на населението (ГДПБЗН).

да

5 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Климат, енергия и
въздух”)

“Топлофикация София”, Българска
фотоволтаична асоциация, ВЕИ и ЕЕ
асоциации и браншови
представители, Министерство на
енергетиката, МРРБ, АУЕР,
инвеститори във ВЕИ проекти фотоволтаични и геотермални,
Минно-геоложки университет, ХТМУ,
Технически-университет, БАН различни институти, НПО.

да

да
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

1

Приоритет
1

1

1.М6. Преминаване към
нискоемисионен или беземисионен
транспорт - обществен и частен

Намаляване на замърсяването на въздуха от
транспортния сектор, използващ изкопаеми
горива.

Зони за
въздействие по
СЦ1

30 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

4 години

Направление “Транспорт и
градска мобилност”

1

Приоритет
1

1

1.М7. Създаване на условия за
намаляване на концентрациите и
задържането на замърсители във
въздуха

Намаляване на концентрациите и задържането
на замърсители във въздуха и подобряване на
проветряването на града през т.н. зелени
клинове и др. чрез градоустройствени,
законодателни и активни мерки.

За цялата
община.

2 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

2 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Зелена система”,
дирекция “Климат, енергия и
въздух”)

1

Приоритет
1

1

1.М8. Подобряване на
състоянието и управлението на
хидротехническите и
хидромелиоративни съоръжения в
урбанизираните и
неурбанизираните територии

Зони за
въздействие по
СЦ1

3 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

4 години

Направление “Правен и
административен контрол”,
Направление “Архитектура и
градоустройство”,
Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”), ОП
“Софияплан”, ОП “Софияпроект”, Направление
“Обществено строителство”

1

Приоритет
1

1

1.М9. Подобряване на
хидроморфологичното състояние
и управлението на водите

Подобряване на състоянието и управлението
на тези съоръжения в урбанизираните и
неурбанизираните (земеделски и горски)
територии, като се вземат предвид рискът
от наводнения, рискът от засушаване,
планирани територии за отдих, осигуряване на
минимален екологичен отток и оводняване за
осигуряване на биоразнообразието, след
извършване на анализи за определяне на всички
необходими действия, включително
приоритизацията им.
Изготвяне на програма за управление на
повърхностните и подземните води на
територията на СО с цел приоритизация на
дейностите и по-добро управление.

Зони за
въздействие по
СЦ1

2 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

4 години

1

Приоритет
1

1

1.М10. Ограничаване на шумовото
натоварване от големи пътни и
улични артерии

Целта на мярката е да се ограничат
негативните влияния от тежкия трафик по
големите пътни и улични артерии, разположени
в близост до жилищни зони.

Зони за
въздействие по
СЦ1

8 550 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

1

Приоритет
1

1

1.М11. Създаване на система за
мониторинг и ранно известяване
за бедствия

За цялата
община.

2 800 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

1

Приоритет
1

1

1.М12. Широкообхватна оценка на
риска от наводнения

Фокусът на мярката е разработването и
внедряването на системи за ранно
предупреждение с компоненти за мониторинг и
известяване, комуникация и разпространение и
повишаване на способността за реагиране.
Единната система може да е разделена на
отделни компоненти, включвайки много
опасности, като най-приоритетни за
разработване са направленията наводнения и
горски пожари. Една от целите на мярката е да
надгради съществуващата система за
мониторинг на водните обекти на
територията на СО и да я разшири в посока
мониторинг и ранно предупреждение при
настъпване на бедствия.
Мярката цели създаването на Оценка на риска
от наводнения на база анализите от
предложената мярка „Подобряване на
хидроморфологичното състояние и
управлението на водите“, по-конкретно
изготвянето на Програма за управление на
повърхностните и подземните води на
територията на СО, която трябва да служи за
приоритизация на дейностите по

За цялата
община.

910 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

Дирекция “Климат, енергия и въздух”,
Направление “Архитектура и
градоустройство”,
автопроизводители и търговци, НПО,
представители на
електроавтомобили, логистични и
таксиметрови компании, Летище
София.
ОП “Софияплан”, Катедра
“Метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ
„Кл. Охридски“, Институт по
Метеорология на БАН, НПО,
европейски научни институти и
организации
МЕ (НЕК – „Язовири и каскади“),
Напоителни системи (МЗХ), МОСВ
(Басейнова дирекция), МРРБ, “Софийска
Вода” (концесионер).

да

Направление “Архитектура и
градоустройство”,
Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”), ОП
“Софияплан”, ОП “Софияпроект”, Направление
“Обществено строителство”.
Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”),
направление “Обществено
строителство”

БАН - Институти по хидрогеология и
хидрология и метеорология, Басейнова
дирекция, МОСВ, частни инвеститори

не

НПО

не

5 години

Дирекция “Аварийна помощ и
превенция”, направление
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие'',

научни институти (БАН), Столична
дирекция Пожарна безопасност и
защита на населението (СДПБЗН),
Главна дирекция Пожарна безопасност
и защита на населението (ГДПБЗН).

да

6 години

Дирекция “Аварийна помощ и
превенция”

Направление "Зелена система,
екология и земеползване" (дирекция
“Околна среда”), НИМХ-БАН, МОСВ,
Басейнова дирекция, Столична
дирекция Пожарна безопасност и
защита на населението (СДПБЗН),
Главна дирекция Пожарна безопасност
и защита на населението (ГДПБЗН), ОП
“Софияплан”.

да

не

не
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

управлението им. Мярката е директно
обвързана и с дейностите по следните
предложени мерки: „Подобряване на
състоянието и управлението на
хидротехническите и хидромелиоративни
съоръжения в урбанизираните и
неурбанизираните територии“, „Подобряване
на мониторинга, анализа и оценката на
състоянието на околната среда, включително
по отношение на здравето“, както и
„Устойчиво интегриране на природния капитал,
посредством подобрено планиране и управление
на зелената система“. Това ще послужи за
изготвяне на детайлна оценка на риска от
наводнения, отчитайки всички преки и косвени
фактори при риск от настъпване на
наводнения.
Тази мярка цели подобряване на мониторинга на
въздуха, водите, почвите, шума и
нейонизиращите лъчения.

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

За цялата
община.

12 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

1

Приоритет
1

1

1.М13. Подобряване на
мониторинга, анализа и оценката
на състоянието на околната
среда, включително по
отношение на здравето

1

Приоритет
1

1

1.М14. Рекултивация на
деградирали, ерозирали и
замърсени терени

Целта на мярката е да стимулира планирането
и реализацията на in-situ рекултивационни
дейности посредством ландшафтноустройствени проекти за възстановяване и
оползотворяване на терени с компрометирани
физико-химични почвени характеристики.

Зони за
въздействие по
СЦ1

15 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

1

Приоритет
1

1

1.М15. Приоритизирано
обновяване и изграждане на
обекти на зелената система за
широко обществено ползване

Мярката има за цел да подобри свързаността
на обектите - част от зелената система,
като приоритетно и стратегически да се
обновят и изградят площи с най-голям
потенциал за обвързване с цялостна мрежа от
паркове и градини и обслужващи най-много хора
в пешеходна близост.

Зони за
въздействие по
СЦ1

52 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Околна среда”,
дирекция “Зелена система”,
дирекция “Управление на
отпадъците и контролна
дейност” и дирекция “Климат,
енергия и въздух”)
Направление „Зелена система,
екология и земеползване“
(дирекция „Околна среда“,
дирекция „Зелена система“)

Направление „Зелена система,
екология и земеползване“
(дирекция „Зелена система“),
Направление “Архитектура и
градоустройство”

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

МОСВ, ИАОС, НЦОЗА, СРЗИ,
университети, НПО, бизнес.

да

Министерство на околната среда и
водите, Направление „Зелена система,
екология и земеползване“ (дирекция
„Климат, енергия и въздух, дирекция
„Управление на отпадъците и
контролни дейности“) , Минногеоложки университет „Св. Иван
Рилски“, Химикотехнологичен и
металургичен университет - София,
Лесотехнически университет София, Софийски университет „Св.
Климент Охридски“, НПО, частни
компании в сферата на геологията и
рекултивацията
Министерство на околната среда и
водите, Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството, НКЖИ,
Направление „Зелена система,
екология и земеползване“(дирекция
„Околна среда“), ОП "Гробищни
паркове", Лесотехнически
университет - София, Университет
по архитектура, строителство и
геодезия, Направление „Зелена
система, екология и земеползване“
(дирекция „Зелена система“), ИАГ,
НКЖИ, СЛА, СУБ, КАБ, ОП "Паркове и
градски градини", НПО, етажни
собственици и техните сдружения,
частни компании в сферата на
проектирането и изграждането на
проекти по част паркоустройство и
благоустройство, собственици на
земя, инвеститори.

не

не
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

1

Приоритет
1

1

1.М16. Възстановяване и
подобряване на функциите на
зелените клинове

Мярката цели да стимулира действия, насочени
към подобряване на териториалното и
функционално състояние на зелените клинове с
цел максимално приближаване и възстановяване
на първоначалния им обхват и концепция.

Зони за
въздействие по
СЦ1

35 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление Архитектура и
градоустройство,
Направление „Зелена система,
екология и земеползване“
(дирекция „Зелена система“)

1

Приоритет
1

1

1.М17. Изграждане на улично
озеленяване за по-добра
свързаност на зелената система
и подобряване на безопасността
и и микроклиматичните условия
чрез интегриране на подходящи
растителни видове

Мярката има за цел да стимулира развитието и
устойчивостта на уличното озеленяване чрез
интегриране на подходящи за съответните
условия дървесни и храстови видове и
повишаване на свързаността на зелената
система.

Зони за
въздействие по
СЦ1

15 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление „Зелена система,
екология и земеползване“
(дирекция „Зелена система“),
Направление “Транспорт и
градска мобилност”

1

Приоритет
1

1

1.М18. Устойчиво интегриране на
природния капитал посредством
подобрено планиране и управление
на зелената система

Мярката има за цел да подобри планирането и
управлението на зелената система, съобразно
промените в климата, принципите на
устойчивото развитие и гражданското
включване. Основните насоки за постигане на
тази цел са: създаване и поддържане на
актуални, дигитални и публично достъпни
регистри, свързани със състоянието и
качествата на зелената система и околната
среда; анализи и проучвания на природните
компоненти в градска и извънградска среда;
приоритизация в отчуждаването на терени за
нуждите на зелената система; запазване,
изграждане и развиване на екосистеми с
минимална нужда от поддръжка; подобряване
ефикасността при поддръжката на обектите
на зелената система. Съдържанието на всички
регистри да се съобрази с данните, които ще
се събират като последсвие от прилагането на
мерките за мониторинг на околната среда,
екосистемните услуги и хидроморфологията.
Регистрите следва да бъдат направени така,
че да позволяват интеграция помежду си, както
и с други информационни платформи.

За цялата
община.

15 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Зелена система,
екология и земеползване“
(дирекция „Зелена система“,
дирекция „Околна среда“),
направление "Архитектура и
градоустройство",
направление „Обществено
строителство“.

Партньори

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството,
Министерство на околната среда и
водите, ПП „Витоша“, направление
„Зелена система, екология и
земеползване“ (дирекция „Околна
среда“, направление "Архитектура и
градоустройство" (дирекция
„Инвестиционно отчуждаване“), ДНСК,
Лесотехнически университет София, ОП "Паркове и градски градини",
НПО, частни компании в сферата на
проектирането и изграждането на
проекти в част паркоустройство и
благоустройство, собственици на
земя, инвеститори.
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството,
Министерство на околната среда и
водите, ДА “Безопасност на
движението по пътищата”,
направление "Зелена система,
екология и земеползване" (дирекция
„Климат, енергия и въздух”), ОП
"Паркове и градски градини",
направление “Транспорт и градска
мобилност”, ДА “Безопасност на
движение по пътищата”, направление
“Обществено строителство”,
дирекция „Аварийна помощ и
превенция“, частни компании в
сферата на проектирането и
изграждането на проекти в част
паркоустройство и
благоустройство, Лесотехнически
университет - София, собственици
на земя, инвеститори, НПО
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството,
Министерство на околната среда и
водите, направление "Зелена система,
екология и земеползване" (дирекция
„Климат, енергия и въздух), ОП
"Паркове и градски градини", частни
компании в сферата на
проектирането и изграждането на
проекти в част паркоустройство и
благоустройство, Лесотехнически
университет - София, бизнеси, НПО.

Отговаря на
приоритети
НКПР
не

не

не
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

1

Приоритет
1

1

1.М19. Интеграция на реките и
речните корита чрез изграждане
на линейни паркови обекти по
тяхното протежение

Мярката има за цел създаване на условия за
вписване на реките в градската среда чрез
реализиране на проекти за линейни паркове в
обхвата на прилежащите им устройствени
зони и обвързването на тези обекти с
урбанизираната среда чрез хармоничен и
природосъобразен подход. Подобряването на
достъпността до речните корита,
съхраняването на естествения им облик и
запазване на биологичното разнообразие следва
да бъдат приоритет за всяка намеса.

Зони за
въздействие по
СЦ1

25 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция „Околна среда“),
Басейнова дирекция, дирекция
„Аварийна помощ и превенция“

1

Приоритет
1

2

2.М1. Поддръжка и експлоатация
на хидротермалните находища

За цялата
община.

3 750 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление ''Архитектура и
градоустройство”,
направление "Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие'', направление
"Зелена система, екология и
земеползване'', направление
"Обществено строителство",
направление "Европейски
политики, международна
дейност и туризъм",
направление ''Финанси и
здравеопазване''.

1

Приоритет
1

2

2.М2. Дълбоко обновяване на
съществуващите публични
сгради

Зони за
въздействие по
СЦ2

150 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

1

Приоритет
1

2

2.М3. Подобряване на
организационноадминистративните условия за
преход към децентрализирано
производство от ВЕИ и
плюсовоенергийни сгради в СО

Мярката е свързана с реализацията на
специализираната Стратегия на СО за
използване на потенциала от хидротермални
ресурси и Програмата към нея, като включва
по-нататъшно проучване и опазване на
хидротермалните находища, както и
изграждане, поддръжка и по-широко и
ефективно използване на инсталации за добив
на минерална вода и геотермална енергия от
тях за лечебно-профилактична дейност, за
питейно-битово водоснабдяване и бутилиране,
за отопление предимно на обществени сгради,
за отдих, спорт, рехабилитация, хигиенни и
битови нужди.
Мярката е наречена "дълбоко обновяване",
защото надхвърля обхвата на работите по
досегашната рамка и включва обновление по
всички части на публичните сградите. За
разлика от “основно обновяване” по смисъла на
ЗУТ, мярката поставя допълнителен специален
акцент върху включване на нови ВЕИ и
интелигентни инсталации, както и
озеленяване по фасади и покриви. Тя цели чрез
добре планирани и синхронизирани разнообразни
дейности поетапно, но мащабно обновяване на
целия съществуващ публичен сграден фонд
(здравни заведения, сградния фонд на
социалните услуги, обектите на културата,
детски градини и ясли, училища,
административни сгради), започвайки от
приоритетните, определени на база конкретни
критерии. Целта е амортизираните, остарели
физически и морално публични сгради да бъдат
напълно обновени, запазвайки своя характер в
градската среда.
СО има роля за съвместни действия с ЕСО,
електроразпределително дружество ЧЕЗ, АУЕР
и др. партньори за подобряване начина на
ползване на общите мрежи, намаляване на
административната тежест върху
инвеститорите във ВЕИ, в частност в
инсталации в/върху сгради, за интегриране на
политиките в области енергия и климат със
социалните политики и създаване на

За цялата
община.

525 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството,
Министерство на околната среда и
водите, Лесотехнически
университет - София, Направление
„Зелена система, екология и
земеползване“, Направление "Зелена
система, екология и земеползване"
(дирекция „Зелена система“, дирекция
„Климат, енергия и въздух”),
Университет по архитектура,
строителство и геодезия, ОП
"Паркове и градски градини", частни
компании в сферата на
проектирането и изграждането на
проекти в част паркоустройство и
благоустройство, инвеститори, НПО,
собственици на имоти.
МОСВ, бизнес, Министерство на
енергетиката, АУЕР, НПО,
университети и научни институции.

не

Направление “Обществено
строителство”, Направление
“Архитектура и
градоустройство”,
направление "Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие''

Направление "Култура, образование,
спорт и младежки дейности"
(дирекция “Образование”, дирекция
“Култура”), направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”), МРРБ, МОН, МТСП,
Министерство на здравеопазването,
Министерство на културата,
направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция “Общинска
собственост”), направление "Зелена
система, екология и земеползване"
(дирекция “Климат енергия и въздух”),
бизнеси, НПО, браншови организации,
университети

да

Направления "Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие'', "Зелена система,
екология и земеползване'',
''Финанси и здравеопазване'',
"Обществено строителство",
''Архитектура и
градоустройство'',
"Европейски политики,

Министерство на енергетиката,
Министерство на финансите,
Министерство на икономиката, АУЕР,
БЕХ, НЕК, електроразпределително
дружество ЧЕЗ, браншови асоциации и
сдружения на производители на
енергия, НПО и др.

да

да
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

актуализирана, опростена и стимулираща
рамка и процедури за тяхното прилагане.

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

международна дейност и
туризъм".

1

Приоритет
1

2

2.М4. Улесняване на
информираността на гражданите
и съдействие с актуализирани
типови решения за предприемане
на мерки за енергийна
ефективност и използване на ВЕИ

Информационно и документално подпомагане на
домакинства - енергийно бедни и от средната
класа - за основно и “дълбоко” обновяване на
сградния фонд, вкл. с поставяне на инсталации
за производство за собствени нужди от ВЕИ.
Фокус върху обитатели на типови панелни
сгради в жилищните комплекси, както и върху
реализиране на подготвени от СО и одобрени
типови проекти.

За цялата
община.

654 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

1

Приоритет
1

2

2.М5. Преход на “Топлофикация
София”АД към по-висока
енергийна ефективност, позелена енергия и създаване на
нови форми на услугата

За цялата
община.

100 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години
(изпълнение
на
одобрената
от СОС
програма на
дружество
то до
2024г., до 2
години за
изготвяне
на
дългосрочн
а
стратегия
и планграфик към
нея)

1

Приоритет
1

3

3.М1. Намаляване на генерираните
отпадъци и стимулиране на
повторна употреба на стоки.

За цялата
община

119 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

1

Приоритет
1

3

3.М2. Подобряване на разделното
събиране на отпадъци при
източника в подкрепа на прехода
към кръгова икономика

За цялата
община

100 000 000

1

Приоритет
1

3

3.М3. Подобряване на
оползотворяването на разделно
събираните отпадъци

Мярката от една страна цели повишаване на
енергийната ефективност на
инфраструктурата, обновление на
енергийните мощности и топлоизточниците,
значително подобряване на емисионните
параметри, поетапен преход към ВЕИ и
повишаване количествата на произведената
топлинна и особено електрическа енергия от
“Топлофикация София” АД, за да обезпечи поголяма част от местното потребление на
енергия. От друга страна мярката цели да
насочи дружеството към нова роля за
иницииране, организиране и изпълнение на
проекти за енергийна ефективност за
домакинствата/ сградите и за абонаментна
поддръжка на инсталациите с ВЕИ в сградите
за реализиране на политиките на общината и
държавата в областите “Енергия” и “Климат”,
във връзка със “Зелената сделка” на ЕС.
Предотвратяването на генерирането на
отпадъци е предпочитаният подход в
националната и европейската политика по
управление на отпадъци. Чрез насърчаване на
дейности по повторна употреба, поправка,
ремонт и преработка на продуктите се цели
образуването на все по-малко отпадъци
Разделното събиране на отпадъците следва да
стане осъзната практика и начин на поведение,
а не действие с пожелателен характер.
Разделното събиране на рециклируеми фракции,
био отпадъци и опасни отпадъци от
домакинствата следва да се прилага с поефективни методи и с разработването на
стимули, насърчаващи участието на
домакинствата.
Кръговата икономика изисква рециклиране на
съществуващи материали на продукти,
достигнали края на цикъла на потребление, за
да се ползват по друг начин. Така се намалява до
минимум образуването на отпадъци.
Постигането на по-високи цели за рециклиране
и намаляване на количествата депонирани
битови отпадъци налагат изграждането на
нови инсталации за третиране.

За цялата
община

150 000 000

Направления "Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие'', "Зелена система,
екология и земеползване'',
"Обществено строителство",
''Архитектура и
градоустройство'',
"Европейски политики,
международна дейност и
туризъм", ''Финанси и
здравеопазване''.
Надзорен съвет на
„Топлофикация София“ ЕАД; СО
- направления „Обществено
строителство“, "Зелена
система, екология и
земеползване'' и
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие''

Министерство на енергетиката,
АУЕР, БЕХ, НЕК, МОСВ,
електроразпределителни дружества,
браншови асоциации и сдружения на
производители на енергия, НПО и др.

да

Агенция за търговия и развитие на
САЩ, Направление "Зелена система,
екология и земеползване", дирекция
„Климат, енергия и въздух”, бизнес, МЕ,
АУЕР, БЕХ, НЕК, МОСВ,
електроразпределителни дружества,
браншови асоциации и сдружения на
производители на енергия, НПО и др.

да

7 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Управление на
отпадъците и контролна
дейност”, дирекция “Климат,
енергия и въздух”)

Организации по оползотворяване,
МОСВ, ИАОС, НПО, асоциации на
рециклиращи компании, бизнес.

да

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Управление на
отпадъците и контролна
дейност”, дирекция “Климат,
енергия и въздух”)

Организации по оползотворяване,
МОСВ, ИАОС, НПО, асоциации на
рециклиращи компании, бизнес.

да

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Управление на
отпадъците и контролна
дейност”, дирекция “Климат,
енергия и въздух”)

Потенциални партньори: Организации
по оползотворяване, МОСВ, ИАОС,
НПО, асоциации на рециклиращи
компании, бизнес.

да
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

2

Приоритет
2

4

4.М1. Целенасочена политика за
създаване на клъстери от
синергични бизнеси

Комплексен пакет от мерки, насочен към
задържане, развитие и функциониране на
клъстери от приоритетни сектори и
нововъзникващи перспективни индустрии на
територията на общината.

За цялата
община

7 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции,
отдел “Регионална икономика и
анализи”

Министерство на икономиката,
Национална компания индустриални
зони, НПО в сферата на иновациите и
предпримачеството

да

2

Приоритет
2

4

4.М2. Промотиране на София като
най-доброто място за иновации в
Югоизточна Европа чрез реклама,
създаване на условия за
инвестиции и развитие на
експортния потенциал.

За цялата
община

7 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции,
направление “Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие”

Министерство на икономиката,
Българска агенция за инвестиции

да

2

Приоритет
2

4

4.М3. Подкрепа за
високотехнологични и
интензивни на знание дейности.

За цялата
община

10 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

ОП “Софияплан”, Столична
общинска агенция за
приватизация и инвестиции

София Тех парк, технологични
компании, БАН, УНСС, Софийски
университет

да

2

Приоритет
2

4

4.М4. Разработване на стимули за
иновативни производства и
сътрудничество между
общината и тях

Мярката адресира ниския експортен потенциал
на голяма част от градската икономика чрез
разширяване възможностите на общинската
администрация да съдейства на малки и средни
предприятия за развиването на такъв
потенциал. Включва както консултативно
звено, така и завишени спрямо настоящия
момент финансова подкрепа за проекти, връзка
с чуждестранни пазари, достъп до пазарни
анализи, присъствие на изложения. ове за
рискови инвестиции. (пълно описание в част
V.2.3)
Актуализация на стратегическите документи,
касаещи икономиката на София. Осигуряване на
консистентност между анализ, мерки,
направления и комуникацията им, основана на
приоритизация на високотехнологични и
интензивни на знание дейности.
Създаване на пакети, които могат да бъдат
предложени за разширение и/или насърчаване на
съществуващи производства с цел
стимулиране на тяхната иновативност,
намаляване на вредните емисии и други.

За цялата
община

147 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

София Тех парк, технологични
компании, асоциации в сферата на
иновациите и предприемачеството

не

2

Приоритет
2

4

4.М5. Програма за подкрепа на
функциониращи малки и средни
предприятия

Разработване на програма за подкрепа на малки
и средни предприятия на територията на
Столична община. Подкрепа за тяхното
промотиране и маркетинг, реализацията на
тяхната продукция, сдружаване и др.

За цялата
община

98 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие”, Асоциация за
развитие на София,
направление "Зелена система,
екология и земеползване"
(дирекция “Климат, енергия,
въздух”)
Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции,
направление “Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие”

Българска стопанска камара,
Българска търговско-промишлена
палата

да

2

Приоритет
2

4

4.М6. Провеждане на
информационни кампании и
консултации за бизнеса по
темите за Зелената сделка и
кръговата икономика

За цялата
община

3 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции,
направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности"

НПО и бизнес в сферата на кръговата
икономика

не

2

Приоритет
2

4

4.М7. Стимулиране на
сътрудничеството с научни
институти и висши учебни
заведения на територията на
Столична община

За цялата
община

10 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Асоциация за развитие на
София, направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности"

БАН, УНСС, Софийски университет,
София Тех парк, Лесотехнически
университет

да

2

Приоритет
2

4

4.М8. Създаване на фонд за
инвестиции и практически опит
за ключови и благоустройтсвени
проекти на СО

Създаване на програма, натоварена да
осигурява консултация и да насочва към
финансови инструменти за развитието на
добри практики в сферата на кръговата
икономика, органична местна земеделска
продукция, минимизиране на отпадъци,
повторна употреба на ресурси и др.
Мярката цели да подпомогне работата на СО
във важни за развитието на града аспекти,
като подсигури участието на научните
институции и привлече научен капитал, който
да подпомага с данни, факти и прогнози
създаването и формулирането на политики за
развитие на града в различни области.
Привличане и на нови научни институти и
реномирани международни университети.
Фондът има за цел инвестиране на финансов
ресурс в проекти за благоустройство, както и
търсене на възможности за финансови приходи
на база наличните ресурси на общината. Важна
част от този процес е и натрупване на
практически опит чрез ревизия на
съществуващите и подкрепа на бъдещи
проекти.

За цялата
община

315 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции,
Специализиран общински
приватизационен фонд

Направление “Архитектура и
градоустройство”

не
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

2

Приоритет
2

4

4.М9. Привличане на инвестиции в
икономически по-слабо развити
райони

Интегрирана мярка с териториална
насоченост. Цели подкрепа за икономиката на
по-слабо развитите територии в СО.

За цялата
община

105 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

2

Приоритет
2

5

5.М1. Оптимизиране на
общинските административни
процеси и ресурси

За цялата
община

7 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

от 2 до 4
години

2

Приоритет
2

5

5.М2. Създаване на симулационни
модели за планиране и управление

Мярката е насочена към три аспекта от
работата на администрацията, които имат
пряко отражение върху възможността за
интегрирано, устойчиво и целесъобразно
управление на територията. Това са
електронното управление, въвеждането на
процеси за информирано и целесъобразно
използване на общинските ресурси, както и
извършването на структурни промени,
свързани с формирането и разходването на
общинския бюджет и оптимизирането на
координацията между общинските звена.
Изпълнението на мярката се очаква да доведе
до значително подобряване на капацитета организационен, информационен и ресурсен - за
управлението на територията.
Мярката е директно свързана с подобрението
на качеството на устройственото планиране
и подобряване на управлението на
транспортните и инженерните системи. Цели
на мярката са въвеждането на технологични
инструменти (напр. базов транспортен модел)
и подобряване на координацията при
планирането и управлението на територията
(напр. създаването и прилагането на протоколи
за обмен на информация и за реакция). Основен
подход, който предвижда мярката, е работата
със симулационни модели. (пълно описание в
част V.2.3)

За цялата
община

13 800 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

2

Приоритет
2

5

5.М3. Увеличаване на
количеството и качеството на
взаимодействието, включително
дигиталното, между община,
държава, граждани и бизнес

За цялата
община

17 600 000

2

Приоритет
2

5

5.М4. Увеличаване на
количеството налични данни и
улесняване на достъпа до тях,
включително в реално време

За цялата
община

22 400 000

Мярката цели въвличане на населението в
процеса по вземане на информирани решения с
фокус върху младежите. Мярката включва
разработването на интегрирана
комуникационна стратегия и единна и лесно
достъпна платформа за онлайн и офлайн
комуникация, значителното подобряване на
възможността за лесен и пълноценен достъп
до информация, както и постепенното
въвеждане на функцията на общината
(централна и районна администрация) на
модератор и координатор на проекти. Всички
тези аспекти имат пряко отношение към
формулирането и осъществяването на
интегрирани териториални концепции.
Мярката съдържа няколко групи дейности. От
една страна това е увеличаването в абсолютна
стойност на количеството данни,
произвеждани както в администрацията, така
и в частния и обществения сектори и
достъпни електронно. В много случаи това е
въпрос на дигитализацията на вече
съществуващи данни и процеси, а не на
създаването на нови. Данните трябва да са
достъпни през единна общинска база от данни,
която да е създадена с разбирането за
"отворени данни". Същевременно е нужно да се

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

Столична общинска агенция за
приватизация и инвестиции,
направление “Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие”, ОП “Софияплан”,
районните администрации
Направление "Общинска
администрация", направление
"Дигитализация, иновации и
инвестиции" и направление
"Финанси и здравеопазване"

Инвеститори и предприемачи в
Столична община

да

Държавна агенция “Електронно
управление”, Национално сдружение на
общините в Република България,
Институт по публична
администрация, районните
администрации

не

от 2 до 5
години

ОП “Софияплан” и направление
“Дигитализация, иновации и
инвестиции”

да

общински
бюджет,
европейско
финансиране

от 1 до 7
години

Направление “Общинска
администрация”, направление
“Архитектура и
градоустройство”,
направление “Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие”, направление
“Култура, образование, спорт
и младежки дейности”

Министерство на културата,
Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията, Национален център за
териториално развитие, направление
“Архитектура и градоустройство”,
Институт GATE, ГИС-София, ЦГМ,
направление “Обществено
строителство”, ОП “София-проект”,
Съюз на урбанистите в България,
Камара на архитектите, Камара на
инженерите в инвестиционното
проектиране, асоциации в сферата на
иновациите и предприемачеството
Студентските съвет към ВУЗ,
младежки организации, Столична
общинска агенция за приватизация и
инвестиции, Асоциация за развитие на
София, Общинският гаранционен фонд
за МСП, Институт по публична
администрация, НПО в сферата на
гражданското участие, Обществен
посредник

общински
бюджет,
европейско
финансиране

от 3 до 7
години

Направление “Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие”, ОП “Софияплан”,
ЦГМ, ГИС-София

Направление "Общинска
администрация" (дирекция
„Административно обслужване“),
направление "Правен и
административен контрол" (дирекция
„Административен мониторинг”),
Държавна агенция “Електронно
управление”, електроразпределително
дружество, Софийска вода,
Топлофикация, газоразпределителни
дружества, Министерство на
културата, Агенция по кадастър,

не

не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

2

Приоритет
2

6

6.М1. Актуализиране на
образователните програми и
моделите на работа в
образованието

2

Приоритет
2

6

6.М2. Подкрепа за личностното
развитие и учене през целия
живот

2

Приоритет
2

6

6.М3. Изграждане на качествена
среда за образование

Кратко описание

подобри значително качеството на достъпа до
данни, така че те да са лесни за откриване,
консултиране, изтегляне и обработка от
широк кръг заинтересовани страни. Тази мярка
би изпълнила изцяло замисъла си, ако доведе и до
предоставянето на лесно разбираеми
автоматизирани базисни анализи.
Мярката цели надграждане на образователните
програми във формалното и неформално
образование, както и актуализиране на
моделите на работа и управление в
образованието, така че качествено и
отговарящо на съвременните стандарти и
нужди образование и обучения да са достъпни за
всички жители на общината.

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

Министерство на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията, платформи за онлайн
съобщаване на сигнали, Национално
сдружение на общините в Република
България, асоциации за стартъпи.
За цялата
община

24 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Образование”, дирекция
„Спорт и младежки дейности”),
Регионално управление
образовнаие (РУО) - София
град, Направление
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие"

Мярката цели осигуряване на по-широки
възможности за личностно развитие и
продължаващо формално и неформално
образование за всички възрасти за осигуряване
на лично и обществено благополучие на
жителите на общината.

За цялата
община

5 750 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Образование“, дирекция
„Спорт и младежки дейности”),
Регионално управление
образование (РУО) - София
град, Направление
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие"

Мярката има за цел изграждането и
поддръжката на качествена, стимулираща и
достъпна среда за образование с акцент върху
оптималния контакт с природата и добре
поддържана прилежаща материална база, като
съвременни училищни библиотеки и дигитални
центрове, богато озеленени дворове и
атрактивни спортни съоръжения и площадки
за игра, които да отговарят на ключовото
място на образованието за постигане на
обществено благоденствие. Детските
площадки следва да се проектират от широк
набор специалисти с цел максимално
интегриране на природосъобразни решения,
които да позволяват оползотворяване на
естествената среда и използването и за
учебна база за опознаване на природа,
функционални връзки на човека с нея и
климатичните промени.

За цялата
община

402 392 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Образование“), направление
"Обществено строителство"
(дирекция „Строителство“,
отдел „Обществено
строителство“)

Направление "Дигитализация,
иновации и икономическо развитие"
(дирекция „Дигитализация, иновации и
инвестиции“), направление
"Архитектура и градоустройство"
(дирекция ''Правно-нормативно,
информационно и финансово
обслужване''), направление "Култура,
образование, спорт и младежки
дейности" (дирекция „Култура”),
Министерство на образованието и
науката (МОН), Министерство на
културата (МК), директори на детски
градини и училища, районни
администрации на Столична община,
музеи, библиотеки, читалища, НПО,
бизнес.
Направление "Култура, образование,
спорт и младежки дейности"
(дирекция „Култура”), направление
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие" (дирекция
„Дигитализация, иновации и
инвестиции“), направление
"Архитектура и градоустройство"
(дирекция ''Правно-нормативно,
информационно и финансово
обслужване''), Асоциация за развитие
на София (АРС), Министерство на
образованието и науката (МОН),
Министерство на културата (МК),
директори на детски градини и
училища, районни администрации на
СО, музеи, библиотеки, читалища,
НПО, бизнес.
Районни администрации в СО,
директори на училища и детски
градини, бизнес и академичен сектор,
родители и граждани.

да

да

да
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

2

Приоритет
2

6

6.М4. Обновяване на
съществуваща и изграждане на
нова образователна и научна
инфраструктура (подпомагаща
развитието на интерес към
науката, практически умения и
ключови компетентности)

2

Приоритет
2

6

6.М5. Създаване на условия за
гъвкаво използване на сградния
фонд, терените и техническата
база на образователни и научни
заведения

2

Приоритет
2

6

6.М6. Подобряване на условия за
труд и кариерно развитие в
сферата на образованието

3

Приоритет
3

7

7.М1. Изграждане и развитие на
мобилни и дистанционни здравни
услуги (телемедицина)

3

Приоритет
3

7

7.М2. Модернизация на
оборудването в болничната и
доболничната здравна помощ

3

Приоритет
3

7

7.М3. Изграждане на качествена
среда за болнична и доболнична
здравна грижа

3

Приоритет
3

7

7.М4. Обновяване на
съществуваща и изграждане на
нова специализирана спортна
инфраструктура

Кратко описание

Мярката цели обновяване и изграждане на нова
инфраструктура, развиваща интерес и
разширяваща достъпа до науката, както и
осигуряване на среда за развитие на
практически умения и ключови компетенции.
Освен самостоятелни обекти като
планетариуми, лаборатории или библиотеки,
тук се цели и подкрепа за изграждането на
качествени специализирани кабинети,
ателиета и работилници в училищата и
университетите, но и осигуряване на условия
за класни стаи на открито, научни станции,
екостационари и т.н.
Мярката цели осигуряване на условия за гъвкаво
и пълноценно използване на материалната
базата на образователната и научна
инфраструктура според възможностите,
които те предлагат, и нуждите на жителите
за постигане на оптимална използваемост,
популяризиране на местата за образование и
наука и отваряне на публичните обекти към
жителите на общината.
Мярката цели осигуряване на качествени
условия на труд и професионално развитие в
сферата на образованието, така че заетите в
него да предоставят максимално качество в
работата си, а нови мотивирани и подготвени
кадри да се включат като част от
образователния процес.

Мярката цели да разшири достъпа до
качествена здравна услуга на територията на
цялата община, като предостави възможност
за здравна консултация с медицински експерти
в населените места, в които липсва здравно
обслужване и осигури здравна консултация за
трудноподвижни или изключени групи хора.
Мярката цели да осигури съвременно здравно
оборудване в болничната и доболничната
помощ, което ще осигури условия за
качествена диагностика и лечение.
Мярката цели да създаде качествена среда в
доболнична и болнична инфраструктура на
териториите на Столична община, където
жителите не са достатъчно обслужени и да
облагороди прилежащите територии към
здравните обекти - дворове и паркова среда,
които създават по-благоприятна и комфортна
среда за възстановяване и лечение.
Мярката цели изграждане на качествена среда
за развитие на професионален спорт. При
изграждане на спортните съоръжения следва
да се интегрират мерки за адаптация към
климатичните промени, свързани с
материалите и пропускливостта на
настилките, запечатването на почвата и
качествата на растителността и водите.

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Отговаря на
приоритети
НКПР

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Зони за
въздействие по
СЦ6

8 200 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Образование“), Направление
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие"

Министерство на образованието и
науката (МОН), Министерство на
културата (МК), директори на
училища, Съвет на Ректорите,
районна администрация, музеи, НПО,
университети, Българска академия на
науките (БАН)

да

Зони за
въздействие по
СЦ6

1 600 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Образование“, дирекция
„Спорт и младежки дейности”),
директори на училища и
детски градини, дирекция
„Сигурност“

Университети, НПО, научни
центрове, граждански и квартални
организации, читалища и пр.

не

За цялата
община

12 800 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Образование“), Регионално
управление Образование (РУО) София град

не

За цялата
община

1 250 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направления "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”) и
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие''

За цялата
община

300 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”)

Министерство на труда и социалната
политика (МТСП), Министерство на
образованието и науката (МОН),
Асоциация за развитие на София (АРС),
Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции (СОАПИ),
университети, директори на
училища, кариерни и образователни
центрове, НПО, Направление
„Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“
Министерство на здравеопазването,
общински, държавни и частни болници,
ДКЦ, самостоятелни лекарски
практики, НЦОЗА, РЗОК, СРЗИ, ЦСМП,
Български лекарски съюз, Българска
асоциация на професионалистите по
здравни грижи
Министерство на здравеопазването,
общински, държавни и частни болници,
ДКЦ, самостоятелни лекарски
практики, НЦОЗА, НЗОК, СРЗИ,
Български лекарски съюз, НПО

За цялата
община

254 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”)

Министерство на здравеопазването,
общински, държавни и частни болници,
ДКЦ, самостоятелни лекарски
практики, НЦОЗА, НПО, Български
лекарски съюз.

да

Зони за
въздействие по
СЦ7

100 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”),
Спортна София 2000 ЕАД,
Фондация "София - европейска
столица на спорта”

Министерство на младежта и
спорта, НПО, бизнес, НСА, спортни
федерации, Направление
“Архитектура и градоустройство”

да

Партньори

да

да
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Зони за
въздействие по
СЦ7

5 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”)

ПП “Витоша”, Министерство на
младежта и спорта, направление
"Култура, образование, спорт и
младежки дейности ("дирекция
“Образование”), направление
“Архитектура и градоустройство”,
МОСВ, СУБ, НПО, НСА, бизнес, училища,
детски градини, читалища, районни
администрации.

да

За цялата
община

15 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”),
направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”)

Министерство на здравеопазването,
СРЗИ, Български лекарски съюз,
Национален център по наркомании,
Дружество на психолозите в
България, Български червен кръст,
НПО, детски градини, училища,
университети, работодатели,
бизнеси, спортни клубове, спортни
федерации.
Министерство на здравеопазването,
държавни и частни болници,
индивидуални лекарски практики,
направление "Култура, образование,
спорт и младежки дейности"
(дирекция “Спорт и младежки
дейности), СРЗИ, Български лекарски
съюз, Български червен кръст,
Дружество на психолозите в
България, Медицински университет,
Центрове за квалификация, НПО,
бизнес.
Министерство на здравеопазването,
НЗОК, СРЗИ, Български лекарски съюз,
Български червен кръст, детски
градини, училища, университети,
читалища, ДКЦ, Български червен
кръст, болници, индивидуални
лекарски практики, НПО, бизнес.

не

Министерство на младежта и
спорта, Министерство на
образованието и науката, ПП
“Витоша”, Фондация “София
европейска столица на спорта”,
детски градини, училища,
университети, работодатели, НПО,
бизнес, спортни клубове, Български
туристически съюз.
Направление „Архитектура и
градоустройство“, Регионален
исторически музей (РИМ) София,
Национален институт за недвижимо
културно наследство (НИНКН),
Министерство на културата (МК), ОП
„Софияплан“, Университет по
архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ), Нов български
университет (НБУ), Дружество

не

3

Приоритет
3

7

7.М5. Обновяване на
съществуваща и изграждане на
нова инфраструктура за
непрофесионален спорт,
движение и игра

3

Приоритет
3

7

7.М6. Насърчаване на
здравословния начин на живот

3

Приоритет
3

7

7.М7. Развитие на
компетенциите и уменията на
здравните работници и
подобряване на условията за труд
в здравеопазването

Целта на мярката е да подобри възможностите
за развитие и усъвършенстване на потенциала
на здравните работници, което ще допринесе
за подобряване на качеството на предлаганата
здравна грижа.

За цялата
община

50 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”), общински
лечебни заведения,
Специализирания общински
приватизационен фонд

3

Приоритет
3

7

7.М8. Подпомагане
профилактиката на физическото
и психическото здраве

Мярката цели да подобри физическото и
психическото здраве на хората, което ще
допринесе за по-ниска заболеваемост и повисоко качество на живот.

За цялата
община

50 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

3

Приоритет
3

7

7.М9. Насърчаване на
възможностите за физическа
активност и спорт

Целта на мярката е да създаде условия за
масова физическа активност за всички
възрастови и социални групи.

За цялата
община

14 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направления "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”), "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”,
дирекция “Образование”) и
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие''
Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
“Спорт и младежки дейности”,
дирекция “Образование”)

3

Приоритет
3

8

8.М1. Дигитализизация в
културата и културното
наследство

Мярката цели дигитализиране на архивите за
културни ценности - движими, недвижими и
нематериални, с което да се подобри достъпа и
обмена на информация, административното
обслужване и повишаване на видимостта на
ценностите. Повишеното дигитално
присъствие на културно съдържание цели
достигането до по-широка публика и
популяризация на местното културно

За цялата
община

1 490 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Мярката цели изграждане и поддържане на
качествена среда за масов спорт, движение и
игра в населените места и изграждане и
поддръжка на спортно-туристическа
инфраструктура в планините. Местата за
игра, спорт и движение следва да се изграждат
чрез природосъобразни решения, които
използват естествената среда за учебна база
и опознаване на природата. При изграждане на
съоръженията следва да се интегрират мерки
за адаптация към климатичните промени,
свързани с материалите и пропускливостта на
настилките, запечатването на почвата и
качествата на растителността и водите.
Мярката цели да подобри здравето на всички
възрастови и социални групи, като създаде
условия за активна промяна в поведенческите
навици на хората, свързани с движение, начин на
хранене и основни рискови фактори за
здравето.

Отговаря на
приоритети
НКПР

Индикативен
бюджет

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Култура“)

Партньори

не

не

не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

производство в границата на общината и
извън нея.

3

Приоритет
3

8

8.М2. Развитие на инструменти
за подкрепа дейността на
творците в различни сфери на
културата

Мярката цели да развие набора от
инструменти за подкрепа на творците и
тяхната работа, така че те да се развиват при
подобрени условия на труд, да повишават
качеството на културните продукти в
общината и да намират разнообразни форми за
изява

За цялата
община

26 900 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Култура“)

3

Приоритет
3

8

8.М3. Разширяване на мрежата от
места за култура и подобряване
на материалната им база

Зони за
въздействие по
СЦ8

49 689 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Култура“), направление
"Обществено строителство"
(дирекция „Строителство“,
отдел „Обществено
строителство“)

3

Приоритет
3

8

8.М4. Предоставяне на подкрепа
за творческата икономика

За цялата
община

20 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

3

Приоритет
3

8

8.М5. Повишаване на интереса и
достъпа до култура и културно
наследство

Мярката цели подобряване на материалната и
техническа база на местата за култура и
създаване на нови места за творческа изява,
културно предлагане и потребление, места за
работа на творците. По този начин ще се
повиши привлекателността на местата за
култура и ще се привлекат нови публики, ще се
създадат условия за качествено предлагане на
култура, ще се подобрят условията на труд на
артистите. Фокус върху дейности извън
компактния градски център за разширяване на
достъпа до култура и творчество на
територията на общината.
Мярката има за цел усилване на ефектите от
творческата икономика чрез качествено
икономическо и оперативно подпомагане на
сектора, съобразено с приноса и активността
на бенефициентите, както и диверсифициране
на средствата и ефективно привличане на
частни капитали с цел устойчивост на
културното предлагане.
Целта на мярката е засилване на интереса към
култура и културно наследство в общината
чрез повишаване на възможностите за достъп
до тях на всички жители, което ще осигури
подобрено разбиране, търсене и опазване на
културата и културните ценности. Освен
повишаване на разнообразието и качеството
на предлагането, се цели и възможност за
достъп до творческа изява за гражданите и
неформално творческо образование.

За цялата
община

22 102 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Култура“), , направление
"Финанси и здравеопазване"
(дирекция „Финанси”, дирекция
„Икономика и търговска
дейност”)
Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Култура“, дирекция
„Образование”), ОП „Туризъм”

3

Приоритет
3

8

8.М6. Развитие и надграждане на
капацитет и стандарти в
музейната, библитечната и
културната дейност,
включително за управление и
партньорства

Мярката цели повишаване на възможностите
за развитие на капацитет и квалификация на
музейните специалисти, културни мениджъри,
работещите с нематериално културно
наследство, управляващите културен или
творчески процес за повишаване качеството
на работата им. Въвеждането и/или
утвърждаване на стандарти за музейна,

За цялата
община

1 730 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Култура“)

Партньори

„Архитектурно наследство“ към САБ,
Софийска градска художествена
галерия (СГХГ), частни колекции и
галерии, Национален филмов център
(НФЦ), Българска национална
телевизия (БНТ), Българска национална
филмотека, Национална библиотека,
Държавна агенция „Архиви“,
Направление „Дигитализация,
иновации и икономическо развитие“ и
пр.
Министерство на културата,
творчески мрежи и творци,
Направление „Архитектура и
градоустройство“, Софийски
университет Св. Климент Охридски,
Национална художествена академия,
Национална музикална академия,
Националната академия за театрално
и филмово изкуство, училища към
Министерство на културата, бизнес,
меценати и др.
Районни администрации, , ЦПЛР,
общински културни центрове,
читалища и др.

Министерство на културата,
Министерство на финансите,
районни администрации, Национален
фонд „Култура”, финансови
консултанти, бизнес, културни
организации и сдружения, академичен
сектор и изследователи в сферата на
културата и икономика на културата.
Национална художествена академия,
Университет по архитектура
строителство и геодезия, Нов
български университет, Национална
музикална академия, Националната
академия за театрално и филмово
изкуство, Софийски университет,
творчески организации, бизнес,
Министерство на образованието и
науката, Министерство на
културата, Министерство на
туризма.
Читалища, общински културни
центрове, културни центрове,
университети, Министерство на
образованието и науката,
Министерство на културата и т.н.

Отговаря на
приоритети
НКПР

не

да

не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Отговаря на
приоритети
НКПР

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Зони за
въздействие по
СЦ8

53 377 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Регионален исторически музей
София, Направление
„Архитектура и
градоустройство“

Министерство на културата,
Национален институт за недвижимо
културно наследство, районни
администрации в СО, музеи, културни
центрове, НПО, Университет по
архитектура, строителство и
геодезия, Национална художествена
академия, Национален археологически
институт с музей към Българска
академия на науките (НАИМ БАН),
етажна собственост, направление
"Финанси и здравеопазване" (дирекция
„Общинска собственост“)

да

За цялата
община

6 326 800

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Култура,
образование, спорт и
младежки дейности" (дирекция
„Култура“), Регионален
културен институт
„Регионален център за
съвременни изкуства
„Топлоцентрала“, направление
"Европейски политики,
международна дейност и
туризъм" (дирекция
„Европейски политики и
програми“), ОП „Туризъм“,
направление ''Архитектура и
градоустройство''

не

ОП “Туризъм”, направления
"Европейски политики,
международна дейност и
туризъм", ''Култура,
образование, спорт и
младежки дейности'',
''Архитектура и
градоустройство'',
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие'', РИМ
София
ОП “Туризъм”, направления
"Европейски политики,
международна дейност и
туризъм", ''Култура,
образование, спорт и
младежки дейности'',
''Архитектура и
градоустройство'',
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие'', РИМ
София

Министерство на културата,
Национален фонд „Култура“,
Национален институт за недвижимо
културно наследство, Национална
академия за театрално и филмово
изкуство, Университет по
архитектура, строителство и
геодезия, Национална музикална
академия, Столична общинска агенция
за приватизация и инвестиции, НПО,
творчески мрежи и артисти,
Национална художествена галерия,
Софийска градска художествена
галерия, Направление „Дигитализация,
иновации и икономическо развитие“ и
др.
Организацията за управление на
Софийски туристически район,
Министерство на туризма,
Министерство на културата,
браншови асоциации и организации в
сферата на туризма, хотелиери,
ресторантьори, туроператори,
превозвачи, бизнес.

Партньори

библиотечна и културна дейност и системи за
управление и партньорства ще осигурят
приемственост и видимост в работата, които
успешно биха могли да се приложат на различни
места.
3

Приоритет
3

8

8.М7. Развитие и прилагане на
модели за опазване, управление и
социализация на недвижимите
културни ценности

3

Приоритет
3

8

8.М8. Подпомагане на регионалния
и международен обмен в
културата

3

Приоритет
3

9

9.М1. Усъвършенстване на
маркетинговите комуникации и
на дигитализацията на услугите
в туристическия сектор

Основна цел на мярката е подпомагане чрез
активно маркетиране за утвърждаване на
София като дестинация, предлагаща
висококачествен туристически продукт със
собствено лице и индивидуалност (бранд) и
отговаряща на нуждите и изискванията на
съвременното дигитално общество.

За цялата
община

2 320 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

3

Приоритет
3

9

9.М2. Обогатяване и подобряване
на туристическия продукт при
баланс на социален, екологичен и
икономически ефект

Мярката е насочена към подобряване на
качеството и ефективността на
функциониране на инфраструктурата, пряко
свързана с туризма, обогатяване на
предлагането и разширяване на
възможностите чрез включване във
взаимодействие на силните страни на СО и
общините от агломерацията и региона, за
преодоляване на предизвикателствата.

За цялата
община

65 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Мярката цели качествено опазване и
интегриране на недвижимите културни
ценности в общината. Наред с експертната
работа по подготовка и актуализация на
режимите за опазване и социализация, се цели
широко обществено и междуинституционално
включване в процеса по вземане на решения и
управление на недвижимите ценности,
популяризиране на ценностите и подкрепа за
частните собственици в управлението на
обекти НКЦ. Адаптивна реинтеграция на НКЦ в
съвременния град има екологична полза по линия
ресурсна и териториална устойчивост. Така се
намаляват отрицателните въздействия при
разрушаване на съществуващи сгради (въздух,
отпадъци), както и при ново изграждане например употреба на бетон и др. материали
от въглеродно интензивни производства,
въвеждане на ЕЕ и ВЕИ.
Мярката цели популяризиране на културните
продукти, произведени в и за Столична община
на регионално и международно ниво, повишаване
на вноса и износа на културни продукти, както
и подпомагане на мобилността на артисти,
творци и културни изследователи.

Организацията за управление на
Софийски туристически район,
Министерство на туризма,
Министерство на културата,
Министерство на младежта и
спорта, браншови асоциации в
сферата на туризма, хотелиери,
ресторантьори, туроператори,
производители от хранителновкусовата промишленост,
превозвачи, общини от региона,

не

не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

граждански сдружения, спортни и
туристически дружества и
организации, бизнес.

3

Приоритет
3

9

9.М3. Оптимизиране на
институционалната организация
на туризма в СО, на
координацията и
партньорствата със
заинтересованите страни в
региона

Засилване ролята и активността на СО като
лидер в организацията за управление на
Софийски туристически район.

За цялата
община

673 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

ОП “Туризъм”,направления
"Европейски политики,
международна дейност и
туризъм", ''Култура,
образование, спорт и
младежки дейности'',
''Архитектура и
градоустройство'',
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие'', РИМ
София

3

Приоритет
3

9

9.М4. Устойчиво използване на
местните природни дадености за
развитие на "зелен" лечебен и
здравословен туризъм

Използване на природата - планините,
повърхностните и минералните води,
микроклимата и околоградския район на София
за развитие на "зелен" лечебен и здравословен
туризъм, с грижа за опазване на природното
наследство и осигуряване на среда за седмичен
отдих и “презареждане”, с фокус върху
населението на СО.

Зони за
въздействие по
СЦ9

26 730 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

ОП “Туризъм”, направления
"Европейски политики,
международна дейност и
туризъм", ''Култура,
образование, спорт и
младежки дейности'',
''Архитектура и
градоустройство'',
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие'', РИМ
София

3

Приоритет
4

10

10.М1. Интегрирано
предоставяне на подкрепа за
бездомни лица и семейства, лица в
кризисна ситуация, лица,
пострадали от домашно насилие,
и жертви на трафик

Мярката цели да осигури подслон и социална
подкрепа за най-изключените групи хора в
случаите, в които се намират в кризисна
ситуация, и да осигури устойчиви условия така,
че нуждаещите се да не изпадат повторно в
кризисна ситуация.

За цялата
община

10 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Социални
дейности и интеграция на
хората с увреждания”

3

Приоритет
4

10

10.М2. Създаване и прилагане на
инструменти в подкрепа
изграждането на активни
квартални общности

Мярката цели да създаде интегрирани
действия, които подпомагат изграждането на
активни общности и насърчават
общностните занимания в кварталите. Засяга
пилотно ремонтиране и усвояване на
неефективно използвани общински помещения
и градски градини и използването им за
културни и социални активности и срещи на
общността. Обявяването им и изпълването
със съдържание следва да се случва с местните
активни групи, които поемат отговорността
за местата впоследствие.

Зони за
въздействие по
СЦ10

5 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Районни администрации

Организацията за управление на
Софийски туристически район,
конгресни центрове, Българско
конгресно бюро, Министерство на
туризма, Министерство на
културата, Министерство на
младежта и спорта, браншови
асоциации в сферата на туризма,
хотелиери, ресторантьори,
туроператори, производители от
хранително-вкусовата
промишленост, превозвачи, общини
от региона, граждански сдружения,
спортни и туристически дружества
и организации, бизнес.
Организацията за управление на
Софийски туристически район,
Министерство на туризма,
Министерство на културата,
Министерство на младежта и
спорта, Министерство на околното
среда и водите (МОСВ),
Министерство на земеделието,
храните и горите (МЗХГ), браншови
асоциации в сферата на туризма,
хотелиери, ресторантьори,
туроператори, производители от
хранително-вкусовата
промишленост, превозвачи, общини
от региона, граждански сдружения,
спортни и туристически дружества
и организации, бизнес.
Агенция за социално подпомагане,
Министерство на труда и социалната
политика, социални предприемачи,
НПО, направление "Култура,
образование, спорт и младежки
дейности" (дирекция “Образование”,
дирекция “Спорт и младежки
дейности”), направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”), направление
"Обществено строителство"
(дирекция “Строителство”), дирекция
“Аварийна помощ и превенция”
Асоциация на дружествата
управляващи етажна собственост
(АДУЕС), читалища, НПО, етажна
собственост, детски градини,
училища, университети, ОП “Паркове
и градини”, направление "Зелена
система, екология и земеползване"
(дирекция “Зелена система”),
направление "Архитектура и
градоустройство" (дирекция
“Териториално планиране”),
направление "Финанси и

не

да
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не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

здравеопазване" (дирекция “Общинска
собственост”), направление "Култура,
образование, спорт и младежки
дейности" (дирекция “Култура”)
3

Приоритет
4

10

10.М3. Развитие и разширяване на
обхвата на социалните услуги

Основната цел на мярката е да развие
социалните услуги и да ги адаптира към
съвременните изисквания, потребности и
възможности за предоставяне на услугата.
Включва и намеси в материалната база.

За цялата
община

300 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Социални
дейности и интеграция на
хората с увреждания”, ОП
“Социален патронаж” и
направление "Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие''

3

Приоритет
4

10

10.М4. Създаване и прилагане на
модели за осигуряване на
достъпни жилища

Мярката цели да осигури достъпни жилища за
хора в неравностойно социално положение в
доказан риск. Тя очертава система от
действия за изграждане, реконструкция,
ремонт и разширяване на възможностите за
достъп до жилища.

За цялата
община

431 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

3

Приоритет
4

10

10.М5. Развитие на капацитета
на социалните работници и
подобряване на условията за труд
в системата на социалните
услуги

Мярката цели да подпомогне процеса по
създаване на по-добри социални услуги, като
повиши капацитета и удовлетвореността и
възможностите за добра реализация и
допълване на обучението на работниците в
социалния сектор.

За цялата
община

100 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

3

Приоритет
4

10

10.М6. Подобряване на
сигурността в градската среда

Мярката цели градската среда да бъде
възприемана като комфортна и сигурна.

За цялата
община

10 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

Направление “Архитектура и
градоустройство”,
Направление “Социални
дейности и интеграция на
хората с увреждания”,
Направление “Обществено
строителство” и направление
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие''
Направление “Социални
дейности и интеграция на
хората с увреждания”, ОП
“Социален патронаж”,
направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Здравеопазване”)
Направление "Архитектура и
градоустройство" (дирекция
“Териториално планиране”),
дирекция “Сигурност”

3

Приоритет
4

10

10.М7. Създаване и прилагане на
пакет от инструменти за
интеграция на всички уязвими
групи и включването им в
социално-икономическия живот
на града

За цялата
община

300 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

3

Приоритет
4

10

10.М8. Развитие на система от
социални предприятия и
насърчаване на солидарната
икономика

Целта на мярката е да развие
съществуващите инструменти за подкрепа и
да ги осъвремени, разширявайки обхвата им, на
база изследване на потребностите на
потенциалните потребители, като към тях
интегрира социално-икономическия елемент
като основна компонента на интеграцията на
разнообразни групи хора. Мярката обхваща
всички уязвими групи и аспекти на
интеграционните политики
Мярката цели да подпомогне развитието на
социалната икономика, което повишава
качеството, възможностите и обхвата на
социалните услуги и създава по-добри
предпоставки за увеличаване на качеството на
живот като цяло.

За цялата
община

30 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

Направление "Култура, образование,
спорт и младежки дейности",
направление "Обществено
строителство" (дирекция
“Строителство”), Агенция за
социално подпомагане, Държавна
агенция за закрила на детето,
Министерство на труда и социалната
политика, НПО, бизнес, болници, ДКЦ,
индивидуални лекарски практики.
Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, Агенция
за социално подпомагане, направление
"Финанси и здравеопазване" (дирекция
“Общинска собственост”), КАБ, КСБ,
САБ, СУБ, Национална асоциация на
строителните предприемачи, бизнес,
НПО.

да

Министерство на труда и социалната
политика, Агенция за социално
подпомагане, Български червен кръст,
Държавна агенция за закрила на
детето, бизнес, НПО.

не

Столична дирекция на вътрешните
работи (СДВР), бизнес, НПО.

не

Направление “Социални
дейности и интеграция на
хората с увреждания”

Районни администрации на СО,
Агенция за социално подпомагане,
Държавна агенция за закрила на
детето, НПО, бизнес.

не

Направление "Финанси и
здравеопазване" (дирекция
“Икономика и търговска
дейност”), Направление
“Социални дейности и
интеграция на хората с
увреждания”, Асоциация за
развитие на София и
направление "Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие''

Министерство на труда и социалната
политика, Агенция за социално
подпомагане, Министерство на
икономиката, Министерство на
туризма, Министерство на
земеделието, храните и горите,
Агенция за хората с увреждания,
Изпълнителна агенция “Главна
инспекция по труда”, Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, Агенция по
заетостта, НПО, бизнес

не

не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

3

Приоритет
4

10

10.М9. Създаване на програми за
приобщаване на възрастните
хора в активния живот

Мярката цели да създаде условия за поуспешната интеграция на възрастните хора в
активния социален живот.

За цялата
община

5 600 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направления “Социални
дейности и интеграция на
хората с увреждания” и
"Дигитализация, иновации и
икономическо развитие''

3

Приоритет
4

11

11.М1. Дефиниране, създаване и
опазване на специфични градски
силуети

За цялата
община

600 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

3 години

Направление “Архитектура и
градоустройство”, ОП
“Софияплан”

3

Приоритет
4

11

11.М2. Обновяване и поддръжка на
междублоковите пространства

Зони за
въздействие по
СЦ11

158 333 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

3

Приоритет
4

11

11.М3. Обновяване на пазарите и
създаване на нови с фокус
фермерска продукция

Зони за
въздействие по
СЦ11

40 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

3

Приоритет
4

11

11.М4. Обновяване на
съществуващи и реализация на
нови публични пространства с
фокус върху съвременния и
устойчив дизайн

Зони за
въздействие по
СЦ11

250 000 000

3

Приоритет
4

12

12.М1. Дълбоко обновяване на
съществуващия жилищен сграден
фонд

Мярката е насочена към определянето на
емблематични за града сгради и природни
елементи, които са повлияли значително при
формирането на идентичността на София. С
мярката се цели да бъдат създадени визуални
коридори от различни точки в града към тези
места, както и към специфични за града и
неговия терен силуети. Визуалните коридори
трябва да се отразят на имотите в тях чрез
устройствени параметри, с което да се запази
гледката към обектите и силуетите.
Мярката цели да насочи усилия към
обновяването на междублоковите
пространства по начин, който да ги превърне в
малки квартални градини. Междублоковите
пространства биха могли да са местата за
спорт и отдих, които се намират най-близо до
жителите. Облагородяването им и
насърчаването на разнообразни функции в тях
би повишило качеството на средата в
жилищните квартали.
Мярката цели да стимулира предлагането на
качествена, регионална фермерска продукция на
софийските пазари. Мярката е насочена и към
превръщане на поне част от пазарите в
публични многофункционални пространства с
характер на общностни центрове.
Мярката цели да постави на фокус градската
среда, нейните облик и функции. Чрез нея се
насочват дейности към облагородяване на
средата и трансформиране на
пространствата в приятни и безопасни места,
в които се стимулира пешеходството и
активността. Използването на съвременен
дизайн, който подчертава качествата на
средата, би допринесъл за формирането на
квартална идентичност. Като основен принцип
се следва осигуряването на достъпност за
хора в неравностойно положение.
Мярката е наречена "дълбоко обновяване",
защото надхвърля обхвата на работите по
досегашната рамка и включва обновление по
всички части на жилищните сградите. За
разлика от “основно обновяване” по смисъла на
ЗУТ, мярката поставя допълнителен специален
акцент върху включване на нови ВЕИ и
интелигентни инсталации, както и
озеленяване по фасади и покриви. Мярката цели
чрез добре планирани и синхронизирани
разнообразни дейности, поетапно, но мащабно
обновяване на целия съществуващ жилищен
сграден фонд, започвайки от приоритетни
обекти, определени на базата на конкретни
критерии. Целта е амортизираният, остарял

Зони за
въздействие по
СЦ12

340 000 000

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

Направление "Култура, образование,
спорт и младежки дейности"
(дирекция “Спорт и младежки
дейности”), Агенция за социално
подпомагане, Министерство на труда
и социалната политика, бизнес, НПО,
ОП “Социален патронаж”, Българско
туристически съюз, театри, музеи,
читалища, училища.
Съюз на урбанистите, Съюз на
ландшафтните архитекти, Съюз на
архитектите, УАСГ, НБУ, ВСУ “Любен
Каравелов”

не

Районни администрации,
Направление “Архитектура и
градоустройство”, “Софийски
имоти” ЕАД

ОП “Паркове и градини”, Направление
"Зелена система, екология и
земеползване'', Направление
„Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“, квартални
общности и инициативни комитети,
етажна собственост

не

7 години

Пазари Изток, Пазари Запад,
Пазари Север, Пазари Юг,
Пазари Възраждане, ОП
“Софияплан”

Направление “Архитектура и
градоустройство”, районни
администрации, фермерски
производители, НПО, бизнес

не

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Архитектура и
градоустройство”, районни
администрации

ОП “София-проект”, квартални
общности и инициативни комитети,
архитектурни и урбанистични
студия.

не

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Архитектура и
градоустройство”

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството,
направление "Зелена система,
екология и земеползване" (дирекция
“Климат, енергия и въздух“), бизнеси,
НПО, браншови организации,
университети

да

не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

жилищен сграден фонд да бъде напълно обновен,
което да подобри качеството на живот в тези
сгради и да ги превърне в конкурентоспособни
на новоизграждащите се жилищни сгради.
3

Приоритет
4

12

12.М2. Създаване и прилагане на
механизми за поддръжка и
управление на жилищния фонд

1

Приоритет
5

13

13.М1. Подобряване на
организацията на движението и
подпомагане маршрутизирането
на транспортните потоци чрез
интелигентни транспортни
системи

1

Приоритет
5

13

13.М2. Доизграждане на
велосипедната мрежа и
съоръжения и привеждане на
съществуващите към нормата

1

Приоритет
5

13

13.М3. Доизграждане на
второстепенната улична мрежа

1

Приоритет
5

13

13.М4. Интегриране на
елементите от ТТМ (TEN-T) и
връзките към тях

1

Приоритет
5

13

13.М5. Доизграждане на
първостепенната улична мрежа с
приоритет на ринговите връзки

Целта на мярката е подобряване регулярната
поддръжка на жилищните сгради и активното
включване на гражданите в този процес. От
друга страна мярката цели постигане на
адекватно управление на целия жилищен
сграден фонд, разглеждайки го като ценен
ресурс в градската среда с фокус върху големия
дял необитавани жилища.
Мярката цели подобряване на организацията на
движението за всички транспортни потоци
посредством ясна и логична сигнализация.
Посредством разширяване на системата за
управление на трафика и въвеждане на
информационна система, напътстваща
участниците в движението в реално време, да
се ограничат транспортните задръжки с
приоритет на системата на обществения
транспорт и да се подпомогне
безпрепятственото движение на аварийните
служби.
Целта на мярката е да се повиши достъпът на
гражданите до качествена и безопасна
велосипедна инфраструктура. Мярката
включва поетапно изграждане на ключовите
липсващи елементи от планираната
велосипедна мрежа, както и привеждане на вече
създадени отсечки към действащите
нормативи с приоритет на трасетата с
повишен риск от инциденти. Допълваща цел е
да се повиши интегрираността на
съществуващите отсечки с прилежащите им
територии - особено свързаност в
кръстовища и места на прекъсване (напр.
подлези).
Мярката цели да се изградят липсващите
елементи от второстепенната улична мрежа
основно в жилищните квартали и да се
доизградят елементите на съществуващите
улици. Важно условие на тази цел е да се
приоритизира пешеходното и велосипедното
движение, както и създаването на улично
озеленяване според нуждите на зоната.
Целта на мярката е да се интегрират по-добре
отсечките от трансевропейската
транспортна мрежа в градската среда и да се
ограничат негативните ефекти, причинени от
тежкия трафик.

За цялата
община

6 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Архитектура и
градоустройство”

Министерство на регионалното
развитие и благоустройството дирекция “Жилищна политика”, НЦТР,
браншови организации, бизнеси,
университети

да

За цялата
община.

22 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление "Транспорт и
градска мобилност" (дирекция
„Управление и анализ на
трафика“, дирекция
“Транспорт”)

Дирекция “Аварийна помощ и
превенция”, Отдел "Пътна полиция" СДВР, ЦСМП София, НСО,
професионални организации.

да

За цялата
община.

65 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Обществено
строителство”, Направление
“Транспорт и градска
мобилност”

Отдел "Пътна полиция" - СДВР, ЦГМ, ,
професионални организации,
граждански организации, НПОс фокус
върху устойчивата мобилност

не

Зони за
въздействие по
СЦ13

25 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Обществено
строителство”, Направление
“Архитектура и
градоустройство”,
Направление “Транспорт и
градска мобилност”

ЦГМ, Направление “Транспорт и
градска мобилност”, ДА “Безопасност
на движение по пътищата”,
експертни организации, НПО с фокус
върху устойчивата мобилност.

не

За цялата
община.

59 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направления “Обществено
строителство” и “Транспорт
и градска мобилност”

ДА “Безопасност на движение по
пътищата”, експертни организации,
НПО с фокус върху превоза на товари и
стоки, АПИ, НКЖИ

да

Целта на мярката е доизграждане на
липсващите основни връзки от
първостепенната улична мрежа, с което ще се
съкратят разстоянията и времената за
пътуване между големи градски зони и ще се
даде възможност за значително подобрение на
мрежата на обществения транспорт. С тази
мярка се създават предпоставки за намаляване
на трафика в ЦГЧ, както и в комбинация с мерки

За цялата
община.

163 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Обществено
строителство”, Направление
“Архитектура и
градоустройство”,
Направление “Транспорт и
градска мобилност”

ЦГМ, Направление “Транспорт и
градска мобилност”, ДА “Безопасност
на движение по пътищата”,
експертни организации, НПО с фокус
върху устойчивата мобилност.

не
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Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

за насърчаване на устойчивата мобилност
предпоставки за значително намаляване на
вредните емисии от транспорта.

1

Приоритет
5

13

13.М6. Въвеждане на интегрирана
регионална билетна система на
обществените превози

Целта на мярката е поетапно да се въведе
интегрирана билетна система за всички форми
на обществен транспорт, вкл. и частни услуги.

За цялата
община.

1 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

ЦГМ, Направление “Транспорт
и градска мобилност”

Железопътни превозвачи, автобусни
превозвачи, частни автогари, НКЖИ,
оператори на услуги за споделена
мобилност, НПО с фокус върху
обществените превози.

не

1

Приоритет
5

13

13.М7. Повишаване на нивото на
обслужване и комфорта в
системата на обществения
транспорт

За цялата
община.

509 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

ЦГМ, Направление “Транспорт
и градска мобилност”

НПО с фокус обществен транспорт и
устойчива мобилност, експертни
организации.

не

1

Приоритет
5

13

13.М8. Подобряване на
интермодалността между
различните видове транспорт

За цялата
община.

60 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

ЦГМ, Направление “Транспорт
и градска мобилност”,
Направление “Обществено
строителство”

НКЖИ, железопътни превозвачи,
автобусни превозвачи, таксиметрови
превозвачи, компании, предоставящи
споделени автомобили или
автомобили под наем.

да

1

Приоритет
5

13

13.М9. Подобряване на
управлението и регулирането на
паркирането

За цялата
община.

63 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

ЦГМ, Направление “Транспорт
и градска мобилност”

Направление “Архитектура и
градоустройство”, НПО с фокус върху
устойчивата мобилност, експертни
организации.

не

1

Приоритет
5

13

13.М10. Развитие и
осъвременяване на
инфраструктурата и мрежата на
обществения транспорт и
увеличаване на средната скорост

Целта на мярката е да повиши нивото на
удобство при пътуване с обществен
транспорт, като с това се привлекат повече
пътници и се намали променливостта в
натоварването в зависимост от
атмосферните условия и времето от деня.
Целта на мярката е повишаване на
атрактивността и дела на мултимодалното
придвижване на пътници и товари
посредством подобряване на
интегрираността на различните транспортни
услуги.
Целта на мярката е подобряване на условията
за паркиране и повишаване на ефективността
на използване и атрактивността на
публичните пространства. Важен елемент от
мярката е въвеждане на справедлив принцип на
заплащане за използване на пространствата,
включително за паркиране.
Мярката цели разширение и модернизиране на
обособената инфраструктура на обществения
транспорт в Столична община и увеличаване
на превозния капацитет на отделните
подсистеми.

За цялата
община.

1 050 822 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Обществено
строителство”, ЦГМ

Направление “Транспорт”, НКЖИ,
железопътни превозвачи, НПО с фокус
върху обществения транспорт.

да

1

Приоритет
5

13

13.М11. Развитие на услуги за
споделени велосипеди и
електрически индивидуални
превозни средства (ЕИПС)

За цялата
община.

2 600 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

ЦГМ

Направление “Транспорт и градска
мобилност”, НПО с фокус върху
темите устойчива мобилност,
здраве, утилитарно колоездене.

не

1

Приоритет
5

13

13.М12. Създаване на
транспортно успокоени зони
около детските градини и
училища с безопасни връзки със
спирките на обществения
транспорт

Целта на мярката е да се създаде благоприятна
среда за развитие на услуги за споделени
велосипеди и електрически индивидуални
превозни средства, с което да се допълни
системата на обществените превози.
Допълваща цел е посредством създаването на
допълнителни алтернативи, обслужващи
кратки и трудни за обслужване с масов
обществен транспорт пътувания, да се
допринесе за намаляването на степента на
моторизация в Столична община.
Целта на мярката е да се създадат подходящи
условия за придвижване пеша и с велосипед за
малки деца и юноши в жилищните квартали и
особено в непосредствена близост до
учебните заведения. Основните водещи
мотиви са намаляване на негативните ефекти,
причинени от масовото придвижване на деца и
юноши с лични автомобили пътнотранспортен травматизъм и високи
нива на въздушно замърсяване в зоните с
концентрация на подрастващи. Допълнителен
мотив е увеличаването на двигателната
активност при всички възрастови групи.

За цялата
община.

3 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Транспорт и
градска мобилност”

Направление “Обществено
строителство”, ДА “Безопасност на
движение по пътищата”, Направление
“Архитектура и градоустройство”,
НПО, свързани с темите безопасност
по пътищата и градска среда, районни
администрации, Съвет по
безопасност на движението на
децата в София

не
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Страт
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Административна структура
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отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

1

Приоритет
5

13

13.М13. Подобряване на условията
за развитие на споделени
превозни средства

Цел на мярката е да се създадат подходящи
условия за развитие на частни услуги за
споделени автомобили, което да допринесе за
намаляване на моторизацията в Столична
община.

Зони за
въздействие по
СЦ13

1 000 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направление “Транспорт”, ЦГМ

Зелена София, СОАПИ, СУБ.

не

1

Приоритет
5

13

13.М14. Подпомагане на
устойчивата градска логистика

Създаване на условия за развитие на ефективна
и бърза градска логистика с възможно наймалко въздействие върху градското движение и
щадяща околната среда.

За цялата
община.

5 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

ОП “Софияплан”, експертни НПО

да

1

Приоритет
5

13

13.М15. Ускорено изграждане на
зарядна инфраструктура за
електрически превозни средства

Целта на мярката е да се създаде достатъчно
гъста мрежа от зарядни станции за
електромобили, която да улесни ежедневното
им използване в общината и да спомогне за побързото им навлизане на пазара.

За цялата
община.

3 500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

Направление “Архитектура и
градоустройство”,
направление "Транспорт и
градска мобилност" (дирекция
“Управление и анализ на
трафика”)
Направление “Транспорт и
градска мобилност”,
Направление “Обществено
строителство”

НПО с фокус върху електрическата
мобилност и/или устойчивия
транспорт.

не

1

Приоритет
5

13

13.М16. Въвеждане на принципа за
таксуване на завишеното
търсене при автомобилния
транспорт

Зони за
въздействие по
СЦ13

500 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

Направление “Транспорт и
градска мобилност”

Направление “Архитектура и
градоустройство”, ОП “Софияплан”,
СУБ, граждански организации.

не

1

Приоритет
5

14

14.М1. Подобряване качеството,
ефективността и сигурността
на водоснабдяването

Целта на мярката е да се въведе финансов
механизъм за ограничаване на търсенето на
автомобилна инфраструктура в часовете с
върхови натоварвания. Приходите от подобен
механизъм да се използват за финансиране на
развитието на пространствено по-ефективни
транспортни алтернативи - масов обществен
транспорт и велосипеден транспорт.
Мярката цели да се повиши сигурността на
водоснабдяването и неговата ефективност
чрез подобряване качеството на
инфраструктурата.

Зони за
въздействие по
СЦ14

182 714 264

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

„Софийска вода“ АД, частни
инвеститори, МОСВ, Басейнова
дирекция, НЕК „Язовири и каскади“

да

1

Приоритет
5

14

14.М2. Подобряване качеството и
ефективността на
канализацията

С мярката се цели да се повиши
ефективността на канализационната
инфраструктура, като се разшири обхвата ѝ и
се реконструира на местата, където това е
необходимо.

Зони за
въздействие по
СЦ14

1 276 377 913

общински
бюджет,
европейско
финансиране

5 години

„Софийска вода“ АД, частни
инвеститори

да

1

Приоритет
5

14

14.М3. Интелигентни решения за
модернизация и доизграждане на
електроснабдителната
инфраструктура, ускорена
децентрализация и либерализация
на пазара

За цялата
община.

250 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

ЕСО, БЕХ, АУЕР, ЧЕЗ, асоциации на
производители на енергия от ВЕИ, СЕА
Софена

да

1

Приоритет
5

14

14.М4. Развитие и
усъвършенстване на
инфраструктурата за пренос и
снабдяване с природен газ за
териториите, за които е понискоемисионна алтернатива

Технологично модернизиране и развитие на
електроразпределителната и
електроснабдителна мрежа и свързаните с тях
съоръжения с мерки за гарантирано
задоволяване на нуждите и баланс при
включване в нея на енергия от множество нови
дребни производители от ВЕИ и преход към
"умна мрежа".
Макар политиките на ЕС да предвиждат към
2050 г. природният газ да излезе от употреба
като гориво, за нетоплофицираните части на
СО осигуряването на газификация би довело до
значителна редукция на вредните емисии
значителен позитивен екологичен и социален
ефект (кохезия център - периферия по
показател комфортно отопление). Връзката с
газопреносните мрежи е стимул за развитие на
икономически дейности и все още е гаранция за
добро функциониране на централното
топлоснабдяване в Столицата.

Дирекция “Правен и
административен контрол”,
направление Архитектура и
градоустройство,
направление “Обществено
строителство”, ОП
“Софияплан”, ОП “Софияпроект”
Направление “Архитектура и
градоустройство”,
направление “Обществено
строителство”, ОП
“Софияплан”, ОП “Софияпроект”
Направления “Обществено
строителство”,
“Дигитализация, иновации и
икономическо развитие”,
“Софийска вода” АД

Зони за
въздействие по
СЦ14

45 915 000

общински
бюджет,
европейско
финансиране

7 години

Направления “Обществено
строителство”,
“Дигитализация, иновации и
икономическо развитие”

Газоразпределително дружество
„Овергаз Мрежи“, Министерство на
енергетиката, Булгаргаз,
Булгартрансгаз, АУЕР, браншови
асоциации и сдружения на
производители на енергия, НПО и др.

не
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Страт
егическ
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Приоритет

Специ
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Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
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Източник на
финансиране

Срок за
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Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Кратко описание

Интегрирани териториални
инвестиции

1. Съвместен мониторинг и мерки
за въздуха

За цялата
община

Общините Божурище, Костинброд, Перник, както и МЕ, МРРБ, Агенцията
за устойчиво енергийно развитие, транспортни оператори, асоциации
за ВЕИ и енергийна ефективност, инвеститори във фотоволтаични и
геотермални ВЕИ проекти, както и неправителствени организации с
фокус върху устойчивата мобилност и опазване на околната среда,
устойчивата енергия и климата.

да

Интегрирани териториални
инвестиции

2. Управление на водите във
водосборния басейн на река Искър
в ареала на София

Обединяване на усилията на общините,
намиращи се в Софийското поле чрез
идентифициране на стимули за използване на
незамърсяващи източници на енергия за
отопление, намаляване на автомобилното
придвижване и стимулиране на устойчиви
форми на транспорт.
Създаване на междуобщинска система за
мониторинг на количеството и качеството на
водата във водосборния басейн на река Искър.

За цялата
община

да

Интегрирани териториални
инвестиции

3. Използване на водата от язовир
Огняново за резервен
водоизточник на СО

За цялата
община

Интегрирани териториални
инвестиции

4. Създаване на регионална
транспортна схема и таксуване

Община Елин Пелин, както и МОСВ, МРРБ, МЗХ “Напоителни системи” ЕАД, Националната
електрическа компания - предприятие “Язовири
и каскади”, “Софийска вода” АД
Създаване на регионална маршрутна схема и
координирана билетна система

Общините Божурище, Горна Малина, Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд,
Самоков, Своге, Сливница, както и МОСВ, МРРБ, МЗХ - “Напоителни
системи” ЕАД, Националната електрическа компания - предприятие
“Язовири и каскади”, РИОСВ, Басейнова дирекция, БАН - институти по
Хидрогеология и Хидрология и метеорология, Национален институт по
метеорология и хидрология, “Софийска вода” АД.
Община Елин Пелин, както и МОСВ, МРРБ, МЗХ - “Напоителни системи”
ЕАД, Националната електрическа компания - предприятие “Язовири и
каскади”, “Софийска вода” АД.

За цялата
община

Общините Божурище, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Ихтиман,
Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков, Своге, Сливница,
както и НКЖИ, БДЖ, ЦГМ, железопътни превозвачи, автобусни
превозвачи, транспортни оператори, частни автогари, НПО с фокус
върху обществените превози.

да

Интегрирани териториални
инвестиции

5. Създаване на регионална
велосипедна мрежа

Създаването на регионална велосипедна мрежа,
която свързва София със съседните населени
места от Столична община и тези в
съседните общини

За цялата
община

Общините Божурище, Драгоман, Елин Пелин, Костинброд, Перник,
Самоков, Своге, Сливница, Български туристически съюз, НПО с фокус
устойчива мобилност, велосипедни клубове, представители на
туристическия бранш от ареала, работодатели от крайградската
територия

да

Интегрирани териториални
инвестиции

6. Регионален туристически
продукт

Координирано брандиране, пазарно
позициониране и предоставяне на общи услуги с
добавена стойност между Столична община и
близките общини

За цялата
община

да

Интегрирани териториални
инвестиции

7. Регионален иновационен център
Благоевград

Включване на София в планирания център за
иновации в Благоевград, въвличайки
университетски и бизнес организации от
столицата. Съвместната работа с този
център може да придобие няколко форми.

За цялата
община

Общините Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман,
Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков,
Своге, Сливница, Организацията за управление на Софийски
туристически район, МТ, ОП „Туризъм” на СО, Български туристически
съюз, представители на туристическия бранш от ареала, спортни и
туристически дружества и организации
Общините Благоевград и Самоков, както и София Тех парк, БАН, СУ, GATE,
УНСС, НПО в сферата на иновациите и предприемачеството, други
международни и български университети и научни институти,
предприемачески организации, организации в сферата на иновациите и
информационните технологии

Интегрирани териториални
инвестиции

8. Развитие на система за
регионално социално
предприемачество

За цялата
община

Интегрирани териториални
инвестиции

9. Междупоколенческо
общежитие

Предлагаме София да бъде инициатор на
създаването на регионална екосистема от
социални предприятия, която да бъде развита в
сътрудничество с близките общини и
организации, опериращи, или имащи потенциал
за включване, в този бранш.
Въвеждане на нов тип междупоколенческо
съжителство между хора от различни
възрастови и социални групи, които са си
взаимно полезни

Интегрирани териториални
инвестиции

10. Обмен на учители

Създаване на система за обмен на учители
между училищата в София, Пловдив и
съседните им общини.

За цялата
община

За цялата
община

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

Мярка

да

да

Общините Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман,
Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков,
Своге, Сливница, МТСП, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по
труда”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, Агенция по заетостта, пазарите в СО, фермерски
производители
Общините Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман,
Ихтиман, Костенец, Костинброд, Самоков, Своге, Сливница, както и
МТСП, ОП “Социален патронаж”, читалища, клубове за възрастни,
образователни центрове

да

Общините Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман,
Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Пловдив, Радомир,
Самоков, Своге, Сливница, както и ММС, училища в ареала,
университети, учители, организации предлагащи иновативни
образователни процеси, Заедно в час

да

да
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Мерки в програмата за реализация на Програма за София

Страт
егическ
а цел

Приоритет

Специ
фична
цел

Мярка

Интегрирани териториални
инвестиции

11. Образователни лагери и
пътуващо училище

Интегрирани териториални
инвестиции

12. Практическо образование

Интегрирани териториални
инвестиции

13. Телемедицина

Кратко описание

Проучване на потенциала за трансформиране на
неизползван сграден фонд в образователни бази
и места за лагеруване, зелени училища,
тренировъчна база и места за отдих, както и в
общностни центрове и места за дистанционна
работа. Формиране на адекватен спрямо
инфраструктурата план, който да ангажира и
доставчици на образователни услуги

Създаване на система, която да позволява
столичните държавни, общински и частни
здравни заведения да могат да предоставят
здравно обслужване на населението на
общините от ареала чрез осигуряване на
дистанционна консултация

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна структура
(звено в общината),
отговорно за реализация на
мярката

Партньори

Отговаря на
приоритети
НКПР

За цялата
община

Общините Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман,
Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Пловдив, Радомир,
Самоков, Своге, Сливница, ММС, училища в ареала, читалища, организации
предлагащи иновативни образователни процеси, Заедно в час, Български
туристически съюз

да

За цялата
община

Община Пловдив, училища от арелите на София и Пловдив, компании в
индустриалния сектор

да

За цялата
община

Общините Благоевград, Божурище, Ботевград, Горна Малина, Драгоман,
Елин Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Перник, Радомир, Самоков,
Своге, Сливница, както и МЗ, Национален център по обществено здраве
и анализи, Национална здравноосигурителна каса, Столичната
регионална здравна инспекция, Български лекарски съюз, държавни,
общински и частни болници, диагностично-консултативни центрове,
самостоятелни лекарски практики, Медицински университет,
центрове за квалификация

да
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Приложение 1 A– Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в Програма за София (ПИРО на Столичната община) за периода 2021-2027 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1A -Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в Програма за София (ПИРО на Столичната община) за периода 2021-2027 г.
Приоритет

Специфичн
а цел

Мярка

Проекти

Каква е
проектната
готовност?

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея (в хил. лв.)

Одобрен
от СОС,
или част
от вече
приета
стратегия
?

Отношение към
кое направление?

Отношение към кое
направление?

Отношение към кое
направление?

10 000

Има ли Екологична
оценка? ("да" също
ако не се изисква,
"не" дори проектът
да е част от
документ, който е
минал преценка за
ЕО)
не

Приоритет
1

1

1.М15.

Изграждане на Зеления ринг - София

начална

84

не

Транспорт и градска
мобилност

Обществено
строителство

24

20 000

не

не

никаква

84

22 000

не

не

Транспорт и градска
мобилност

Обществено
строителство

никаква

84

3 000

не

не

никаква

84

8 000

не

не

Изграждане на локални топлоцентрали на геотермална
енергия

никаква

84

10 000

не

не

Подмяна на отоплителни уреди с ниско емисионни,
алтернативни източници на отопление - термопомпи,
фотосолари и др.
Разширяване и модернизация на общинската система
за мониторинг и ранно предупреждение при бедствия и
аварии

напреднала

72

3 000

да

да

никаква

54

2 100

не

не

Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Дирекция Аварийна
помощ и превенция

Приоритет
1

1

1.М15.

Обновяване и изграждане на нови локални паркове

начална

Приоритет
1

1

1.М15.

Приоритет
1

1

1.М8.

Приоритет
1

1

1.М1.

Защита, подобряване и разширяване на зелените
коридори (изграждане на парк „Въртопо“, „Новата гора
на София“ и др.)
Реконструкция, поддръжка, подобряване на
екологичното състояние и социализация на реките,
влажните зони и/или хидротехническите съоръжения
Рекултивация и развитие с нови функции на замърсени
територии

Приоритет
1

1

1.М5.

Приоритет
1

1

1.М5.

Приоритет
1

1

1.М11.

Приоритет
1
Приоритет
1

1

1.М4.

Укрепване на свлачища в урбанизирани и потенциално
урбанизирани територии
Пилотно изграждане на 10 зелени покрива на общинки и
търговски сгради в СО

никаква

24

300

не

не

1

1.М2.

начална

36

1 000

не

да

Приоритет
1

2

2.М2.

Пилотно изграждане на 10 фотосоларни инсталации на
общински и частни сгради, след анализ на
осъществимостта
Реконструкция, изграждане на нови елементи и
въвеждане на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност в
Зоологическата градина
Спасителен център за застрашени животни в
Зоологическа градина София - реконструкция
рехабилитация на три съществуващи сгради
(ветеринарна клиника с амбулатория, карантинна
сграда, конюшня и площадката около сградите)
Проекти на общинската "Топлофикация София" ЕАД за
ЕЕ и зелена енергия по одобрена програма изграждане на
нови и модернизация на съществуващи
топлоизточници с нови ко-генериращи мощности до
2024г. и подготовка на проект за преход към ВЕИ
Пакет приоритетни проекти от одобрената Програма
за реализация на Стратегията на СО за използване на
потенциала от хидротермални ресурси

начална

36

2 000

да

да

Приоритет
1

2

2.М2.

напреднала

84

472

в процес

да

Приоритет
1

2

2.М2.

напреднала

36

131

в процес

в процес

Приоритет
1

2

2.М5.

напреднала

48

748 488

в процес

да

Приоритет
1

2

2.М1.

напреднала

84

3 750

в процес

Приоритет
1

2

2.М2.

Обновяване на публични сгради с акцент върху
енергийна ефективност и ВЕИ

начална

84

62 129

не

Отношение към кое
направление?

Обществено
строителство
Архитектура и
градоустройство

Дирекция Сигурност

Обществено
строителство

Финанси и
здравеопазване

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Социални дейности
и интеграция на
хора с увреждания
Дигитализация,
иновации и
икономическо
развитие
Архитектура и
градоустройство
Обществено
строителство

Финанси и
здравеопазване

Дирекция Аварийна
помощ и превенция

Обществено
строителство
Архитектура и
градоустройство

Финанси и
здравеопазване

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Финанси и
здравеопазване

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Архитектура и
градоустройство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Зелена система,
екология и
земеползване

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Дигитализация,
иновации и
икономическо
развитие

да

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване

да

Обществено
строителство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Архитектура и
градоустройство

Дигитализация,
иновации и
икономическо
развитие
Общинска
администрация

Дирекция Аварийна
помощ и превенция
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1A -Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в Програма за София (ПИРО на Столичната община) за периода 2021-2027 г.
Приоритет

Специфичн
а цел

Мярка

Проекти

Каква е
проектната
готовност?

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Приоритет
1

3

3.М3.

начална

Приоритет
1

3

3.М3.

Изграждане на площадка за третиране и
оползотворяване на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от
бита, включително разработване на система за
разделно събиране на ЕГО на територията на Столична
община и определяне на необходимите съоръжения и
техника за целите на дейността
Проектиране и изграждане на инсталация за
оползотворяване на отпадъци

Приоритет
1

3

3.М3.

Приоритет
1

3

3.М2.

Приоритет
2
Приоритет
2
Приоритет
2

5

5.М1.

5

5.М4.

6

6.М3.

Приоритет
2

6

Приоритет
2

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея (в хил. лв.)

Одобрен
от СОС,
или част
от вече
приета
стратегия
?

Отношение към
кое направление?

24

Има ли Екологична
оценка? ("да" също
ако не се изисква,
"не" дори проектът
да е част от
документ, който е
минал преценка за
ЕО)
не

не

Зелена система,
екология и
земеползване

никаква

36

не

не

Изграждане на площадки със система от съоръжения за
подготовка за оползотворяване и рециклиране на
строителни отпадъци от разрушаване (ОСР) и на
площадки за временно съхраняване/депониране на ОСР,
генерирани на територията на Столична община.
Разширяване на системата за разделно събиране на
отпадъци от домакинства

начална

24

не

не

Зелена система,
екология и
земеползване
Зелена система,
екология и
земеползване

никаква

24

не

не

Изграждане на физически централизиран архив на
Столичната община
Разширяване на системата за видеонаблюдение - етап
1 - ЦГЧ и ключови кръстовища
Изграждане, разширяване и реконструкция на детски
градини

никаква

16

1 600

не

не

напреднала

24

6 700

да

да

начална

48

252 444

да

да

6.М3.

Изграждане, разширяване и реконструкция на детски
ясли

начална

48

55 262

да

да

Обществено
строителство

6

6.М4.

Изграждане, разширяване и реконструкция на училища

начална

84

94 686

да

да

Обществено
строителство

Приоритет
3

7

7.М4.

Изграждане на скейт паркове

начална

36

1 500

не

не

Приоритет
3

7

7.М4.

Подобряване на условията и разширяване на зоната за
спорт, туризъм и почивка около Панчаревското езеро

никаква

84

20 000

не

не

Приоритет
3

7

7.М5.

Изграждане и реконструкция на места за игра и
спортни площадки

начална

84

5 000

не

не

Приоритет
3
Приоритет
3

7

7.М3.

никаква

84

150 000

не

не

7

7.М2.

Обновяване на съществуващи общински лечебни
заведения
Закупуване на медицинска апаратура за диагностика и
лечение в общински лечебни заведения

никаква

84

290 000

не

не

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Финанси и
здравеопазване
Финанси и
здравеопазване

Приоритет
3

8

8.М3.

Изграждане на нова концертна зала

никаква

84

40 000

не

не

Обществено
строителство

Приоритет
3

8

8.М3.

Обновяване на материалната база на читалищата

начална

84

1 682

не

не

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване
Общинска
администрация
Транспорт и
градска мобилност
Обществено
строителство

Отношение към кое
направление?

Отношение към кое
направление?

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Отношение към кое
направление?

Архитектура и
градоустройство

Архитектура и
градоустройство

Зелена система,
екология и
земеползване

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство
Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности
Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Архитектура и
градоустройство

Архитектура и
градоустройство

Архитектура и
градоустройство
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Приоритет

Специфичн
а цел

Мярка

Проекти

Каква е
проектната
готовност?

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея (в хил. лв.)

Одобрен
от СОС,
или част
от вече
приета
стратегия
?

Отношение към
кое направление?

Отношение към кое
направление?

Отношение към кое
направление?

8 007

Има ли Екологична
оценка? ("да" също
ако не се изисква,
"не" дори проектът
да е част от
документ, който е
минал преценка за
ЕО)
не

Приоритет
3

8

8.М3.

Обновяване на материалната база на културните
институти

начална

84

Приоритет
3

8

8.М2.

Изграждане на физическа и техническа среда за
творчески ателиета, лаборатории, работилници,
фондохранилища, репетиционни зали и пр.

начална

Приоритет
3

8

8.М7.

Подпомагане на консервацията, реставрацията и
експонирането и поддръжката на обекти недвижима
културна ценност

Приоритет
3

8

8.М5.

Приоритет
3

8

Приоритет
3

да

Обществено
строителство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Архитектура и
градоустройство

84

10 000

не

да

Обществено
строителство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Архитектура и
градоустройство

начална

84

5 990

не

да

Обществено
строителство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Архитектура и
градоустройство

Обновяване и разширяване на Столична библиотека

никаква

36

8 000

не

не

Обществено
строителство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Архитектура и
градоустройство

8.М5.

Нов общински културен център (Депо Клокотница)

никаква

36

10 000

не

не

Обществено
строителство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Архитектура и
градоустройство

9

9.М4.

Реконструкция и социализация на минерални бани

начална

84

20 000

не

да

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Зелена система,
екология и
земеползване

Приоритет
3

9

9.М2.

Проекти от програмите за реализация на общинската
Стратегия за развитие на София като туристическа
дестинация

начална

84

250

не

да

Европейски
политики,
международна
дейност и туризъм

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Култура,
образование, спорт
и младежки
дейности

Приоритет
4

10

10.М8.

Създаване на общинско социално предприятие

никаква

24

10 000

не

не

Социални дейности
и интеграция на
хора с увреждания

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Приоритет
4

10

10.М3.

Обновяване и разширяване на мрежата от социални
услуги

никаква

84

111 000

не

не

Приоритет
4

10

10.М1.

Разширяване на съществуващите и изграждане на нови
кризисни центрове с интегрирана услуга

никаква

84

8 000

не

не

Приоритет
4

10

10.М4.

Изграждане на общински жилища

никаква

84

200 000

не

не

Социални дейности
и интеграция на
хора с увреждания
Социални
дейности и
интеграция на хора
с увреждания
Социални дейности
и интеграция на
хора с увреждания

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Приоритет
4

11

11.М4.

Увеличаване на пешеходната мрежа и площадните
пространства в централна градска част

никаква

84

64 219

не

да

Архитектура и
градоустройство

Транспорт и градска
мобилност

Обществено
строителство

Отношение към кое
направление?
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1A -Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в Програма за София (ПИРО на Столичната община) за периода 2021-2027 г.
Приоритет

Специфичн
а цел

Мярка

Проекти

Каква е
проектната
готовност?

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея (в хил. лв.)

Одобрен
от СОС,
или част
от вече
приета
стратегия
?

Отношение към
кое направление?

Отношение към кое
направление?

Отношение към кое
направление?

35 700

Има ли Екологична
оценка? ("да" също
ако не се изисква,
"не" дори проектът
да е част от
документ, който е
минал преценка за
ЕО)
не

Приоритет
4

11

11.М4.

никаква

84

Приоритет
4
Приоритет
4

11

11.М3.

Подобряване на пешеходната свързаност в и между
жилищните квартали, градските паркове и зоните за
труд
Обновяване на пазари

да

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Транспорт и градска
мобилност

никаква

84

40 000

не

да

пълна

84

158 333

не

да

Обществено
строителство
Обществено
строителство

11

11.М2.

Обновяване на междублоковите пространства

Архитектура и
градоустройство

Транспорт и градска
мобилност

Приоритет
4

12

12.М1.

Повишаване на енергийния клас на жилищата

никаква

84

170 000

не

не

Архитектура и
градоустройство

Зелена система,
екология и
земеползване

Приоритет
5

13

13.М2.

Проучване, проектиране и изграждане на велосипедна
инфраструктура

напреднала

24

16 483

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Зелена система,
екология и
земеползване

Обществено
строителство

Приоритет
5

13

13.М3.

начална

60

25 000

не

да

Транспорт и
градска мобилност

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Приоритет
5

13

13.М4.

напреднала

60

35 771

в процес

да

Транспорт и
градска мобилност

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Приоритет
5

13

13.М5.

напреднала

60

116 607

в процес

да

Транспорт и
градска мобилност

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Приоритет
5

13

13.М5.

Цялостно проектиране и изграждане (доизграждане) на
улици и пътища от второстепенната улична мрежа и
съпътстващата ги техническа инфраструктура
Цялостно изграждане (доизграждане) на улици и
пътища и пресичания и съпътстващата ги техническа
инфраструктура, интегриращи общинската улична
мрежа с Трансевропейската транспортна мрежа
Цялостно изграждане (доизграждане) на улици и
пътища от първостепенната улична мрежа и
съпътстващата ги техническа инфраструктура
Реконструкция и разширение на СОП – от бул.
Бъкстон" до възел АМ Люлин

напреднала

36

80 000

в процес

да

Транспорт и
градска мобилност

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Приоритет
5

13

13.М7.

Доставка или обновяване на подвижен състав за
обществения транспорт

пълна

48

408 400

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Приоритет
5

13

13.М8.

напреднала

36

31 038

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Приоритет
5

13

13.М9.

Изграждане на интермодален възел „Обеля“, състоящ
се от нова метростанция, ж.п. гара, автогара и
велосипеден паркинг
Изграждане на буферни паркинги и зони за паркиране на
споделени автомобили

начална

36

9 250

не

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Приоритет
5

13

13.М10
.

напреднала

12 130

не

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Приоритет
5

13

13.М10
.

Изграждане на нов трамваен релсов път и контактнокабелна мрежа по бул. „Копенхаген” от ул. „Обиколна” в
ж. к. „Дружба” до Метростанция № 18 в ж. к. „Младост
1”
Линия 3, Етап III, Лот 1 - учатък "Бул. Ботевградско
шосе - бул. Вл. Вазов"

пълна

39

210 000

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Приоритет
5

13

13.М10
.

Линия 3, Етап III, Лот 2 - учатък "кв. Слатина - бул.
Цариградско шосе"

пълна

51

540 000

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Приоритет
5

13

13.М10
.

Изграждане на участък от Линия 1 от МС „Люлин“ до
Околовръстно шосе - 2 км с 2 метростанции

напреднала

36

110 000

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Приоритет
5

13

13.М10
.

напреднала

48

60 000

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Приоритет
5

13

13.М10
.

Подобряване на достъпността, безопасността и
комфорта при употребата на обществения
транспорт
Изграждане на водородна зарядна станция и
фотоволтаичен парк

напреднала

48

27 000

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Обществено
строителство

Архитектура и
градоустройство

Отношение към кое
направление?
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Приоритет

Специфичн
а цел

Мярка

Проекти

Каква е
проектната
готовност?

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея (в хил. лв.)

Приоритет
5

13

13.М15
.

Изграждане на мрежа от зарядни станции за ЕПС на
територията на града

начална

60

Приоритет
5

13

13.М15
.

пълна

Приоритет
5

14

14.М1.

Инженеринг-проектиране, авторски надзор и
извършване на строително-монтажни дейности за
изграждане на инфраструктура за захранване на
подвижния състав на обществения транспорт от
ниско- или без-емисионни източници на енергия
Проектиране и изграждане на водопроводна мрежа

Приоритет
5

14

14.М2.

Приоритет
5

14

Приоритет
5

14

Приоритет 1 14

Приоритет
1

1

Одобрен
от СОС,
или част
от вече
приета
стратегия
?

Отношение към
кое направление?

Отношение към кое
направление?

2 590

Има ли Екологична
оценка? ("да" също
ако не се изисква,
"не" дори проектът
да е част от
документ, който е
минал преценка за
ЕО)
да

да

Транспорт и
градска мобилност

Архитектура и
градоустройство

3

1 402

да

да

Транспорт и
градска мобилност

Архитектура и
градоустройство

начална

36

25 720

не

в процес

Архитектура и
градоустройство

Обществено
строителство

Реконструкция, модернизация и доизграждане на ГПСОВ
- Кубратово

напреднала

84

46 541

не

да

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване

14.М2.

Доизграждане на канализационна мрежа

напреднала

36

272 335

не

да

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване

14.М2.

Проектиране, изграждане и ремонт на корекции на реки
и отливни канали

начална

36

18 254

не

да

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване

14.М3.

1.М8.

Изграждане на 7 бр. мини ВЕЦ на магистралните
водопроводи на София и при гасителния басейн на
пречиствателна станция за питейна вода Панчарево с
обща мощност 10 MWt.
Реконструкция на яз. Иваняне 2

Общ индикативен бюджет на всички проекти

напреднала

напреднала

36

24

25 000

328

не

в процес

в процес

в процес

Обществено
строителство

Зелена система,
екология и
земеползване

Зелена система,
екология и
земеползване

Отношение към кое
направление?

Архитектура и
градоустройство

Отношение към кое
направление?

Дигитализация,
иновации и
икономическо
развитие

Архитектура и
градоустройство

4 696 592
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ПРОГРАМА ЗА

СОФИЯ

VI-МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ
ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

СОФИЯПЛАН

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
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Изменението на климата, състоянието на околната среда и уязвимостта към различни
бедствия имат пряко въздействие върху икономическото и социалното развитие на
хората. Това е особено осезаемо в големите градове, където обаче е съсредоточен и
най-значимият потенциал за намиране и прилагане на различни решения за намаляване на
негативния ефект върху човешкото здраве, икономиката и околната среда.
Постигането на значителен напредък и осъществяване на необходимите
трансформации за едно по-устойчиво бъдеще изискват синхронизиране на политиките
в областта на климата и енергията на европейско, национално и най-вече на местно
равнище, както и тяхното успешно интегриране в секторните политики на всички
нива. Единствено такъв интегриран подход на планиране и осъществяване на
политиките, но и съчетан с интегриране на усилията на всички заинтересовани
страни, би осигурил постигане на дългосрочните цели и амбиции на Европейския зелен
пакт. Това от своя страна изисква ранно планиране на дългосрочни и целенасочени
действия на всички нива и подобряване на сътрудничеството най-вече между
националните и местни власти, бизнеса и научната общност. Европейският зелен пакт,
бидейки новата стратегия за растеж на Европа, насочена към превръщането на съюза в
модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика с нулеви
нетни емисии на парникови газове през 2050 г., изисква от всички нива на управление
значителни усилия в периода 2021 - 2027 г.
Програма за София цели да подпомогне процеса на превръщане на климатичните и
екологичните предизвикателства в нови възможности във всички области на
общественото развитие. Това е и водещата позиция на национално равнище, заявена в
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, който осигурява
значителни ресурси за осъществяване на „зелена“ трансформация и извежда на преден
план ролята на градовете в този процес.
От 2011 г. насам Столична община поема поредица от ангажименти и изпълнява
координирани дейности за устойчиво енергийно развитие. Впоследствие общината
стартира и своята политика за адаптация към негативните последици от
климатичните промени чрез разработване на Стратегия за адаптация, в която се прави
първата оценка на климатичните рискове за територията на СО. Текущите
ангажименти на СО предвиждат до 2030 г. общината да намали емисиите си на
парникови газове с 40% спрямо нивата от 2007 г. и да планира и осъществи дейности за
адаптиране към климатичните промени. В подготовка за изпълнение на тази амбициозна
цел, а и в съответствие с поетите ангажименти пред Глобалното споразумение на
кметовете за климат и енергия през 2018 г., СО разработи План за действие за
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устойчива енергия и климат 2021-2030 г. (ПДУЕК). Този план предлага качествено нов
интегриран подход на планиране и отчитане на дейностите в областта на енергията и
климата, като съвместява политиките на СО по отношение на ангажиментите към
Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия за смекчаване на и
адаптация към климатичните промени с изискванията на националното
законодателство за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива съгласно Закона за
енергията от възобновяеми източници и Закона за енергийната ефективност.
Предприетият процес на интегриране позволява разработването на цялостна и
последователна логическа рамка, чрез която е осъществимо правилното балансиране и
приоритизиране на конкретните дейности и проекти в тези основни направления,
идентифицирането на взаимно допълващи се ефекти, природосъобразни решения и
избягването на негативните ефекти при конфликт на мерките.
В настоящия документ отчитането на предизвикателствата пред СО, свързани с
изменение на климата, е осъществено чрез синхронизиране на Програма за София и Плана
за действие за устойчива енергия и климат 2021-2030 г. По този начин е обхваната
както политиката на СО за смекчаване на климатичните промени, така и за адаптация
към негативните последици от тях. Този процес на синхронизация е осъществен чрез
обмен на изходни данни, съгласуваност на анализите и мерките на двата документа и
поредица от експертни срещи на екипите, разработващи двата стратегически
документа. В резултат на този процес е постигнато високо ниво на интеграция и
Програма за София не съдържа отделна категория мерки за смекчаване на или адаптация
към климатичните промени поради това, че по-голяма част от предложените в Плана за
действие за устойчива енергия и климат мерки са интегрирани в Програма за София.
Мерките за климата не са самостоятелно обособени, тъй като необходимостта за
намаляване на парниковите газове и за планиране на мерки за адаптация са припознати
във всички относими специфични цели на Програма за София. Най-отчетливо, но не само,
това се вижда от планираните мерки, които в голяма степен допринасят за постигане
на специфична цел 1 “По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран
природен капитал”, специфична цел 2 “Увеличена енергийна ефективност и локално
производство на възобновяема енергия”, специфична цел 3 “Преход към кръгова
икономика”, специфична цел 9 “Преход към по-устойчив и иновативен туризъм”,
специфична цел 13 “Подобрена транспортна свързаност и по-устойчива мобилност” и
специфична цел 14 “Повишаване качеството и ефективността на техническата
инфраструктура и подобряване нивото на обслуженост”.
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Интегрирането на мерките от Плана за действие за устойчива енергия и климат в
Програма за София допринася за подпомагане на трансформацията на икономиката на
територията на СО към по-устойчиво бъдеще в няколко основни насоки, с които се
акцентира не само върху нисковъглеродното развитие, но и върху защитата на
здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове и
въздействия. Тези основни насоки са следните:
● Снабдяване с чиста, достъпна и сигурна енергия.
● Мобилизиране на бизнеса за чиста и кръгова икономика.
● Изграждане и реновиране на сградите на СО по енергийно и ресурсно ефективен
начин.
● Ускоряване на прехода към устойчива и интелигентна мобилност на територията
на общината.
● Подкрепа и създаване на условия за постигане на нулево замърсяване и нетоксична
околна среда в дългосрочен план.
● Създаване на предпоставки за здравословен и екологосъобразен живот на
жителите и гостите на СО.
● Подкрепа за опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното
разнообразие, с фокус върху т. нар. зелени клинове на София.
Партньорствата между местната власт и бизнеса имат огромен потенциал за
намаляване на емисиите на парникови газове и за изпълнение на мерки за адаптация към
негативните последици от климатичните промени в по-голям мащаб, отколкото
градът или отделните предприятия биха могли да постигнат сами. Това е отчетено и в
Програма за София чрез планиране на мерки, които стимулират и предполагат
обединяването на усилията на местната власт и частния сектор за подпомагане на
системните промени с темповете и мащаба, от които се нуждаем, за да предотвратим
най-тежките последици от изменението на климата. Частният сектор може да
допълни усилията на СО, като осигури ноу-хау, иновативно мислене и енергия за
осъществяване на трансформиращи проекти за действие в областта на климата на
градско ниво.
Политики за смекчаване на климатичните промени в България се изпълняват от
началото на 21 век на национално ниво с различна интензивност и ефективност, по
различни механизми и може да се каже, че бизнесът в тази посока вече е въвлечен. освен
чрез задължителната Европейска схема за търговия с емисии, която обхваща
определени категории предприятия, но и чрез доброволните механизми, които макар с
непостоянен характер стимулират също известна активност. На местно ниво, в
политиките на СО, усилията за намаляване на парниковите газове се откриват най-вече
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в областта на транспорта и стремежа за устойчива градска мобилност, както и по
линия на енергийната ефективност и насърчаването в областта на възобновяемата
енергия, произтичащи от изискванията на националното законодателство.
В аналитичната част на Плана за действие за устойчива енергия и климат е направен
анализ на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове в секторите,
които имат основно значение за генерираните емисии, а именно „Жилищни сгради“,
„Промишленост и строителство“, „Сгради от третичен сектор“ и „Транспорт“. По
данни за 2018 г. най-голямо намаление на емисиите е постигнато в сектор
„Промишленост и строителство“ (39,1%), следван от сектор „Общински сгради“
(34,4%). Два са най-значимите сектори с увеличение на емисиите към 2018 г. – „Сгради
от третичния сектор“ и „Транспорт“. При анализа за развитието на потреблението на
енергия в секторите, обхванати от инвентаризацията на емисиите на парникови
газове, се предлага в обхвата на усилията на СО за намаляване на емисиите да се
включат и мерки в секторите “Отпадъци, включително отпадъчни води” и “Външно
обществено осветление”. Това е отчетено и при планиране на мерките в Програма за
София.
Малко по-различно е отношението към адаптацията към негативните последици на
климатичните промени. Но и тук СО предприема серия от последователни стъпки,
които подкрепят осъществяването на редица основополагащи и допълнителни
дейности за адаптация. Като част от процеса на разработване на Плана за действие за
устойчива енергия и климат бе направена актуализация на оценката на рисковете от
климатичните промени на територията на общината. Това е важна стъпка в процеса на
планиране и реализиране на конкретни мерки за адаптация, която е отчетена и в
Програма за София.
Политиките за адаптация изискват наличие на знание на местно ниво, включително
прогнози за местния климат и рискове и разбиране на заинтересованите страни за
справяне с уязвимостите въз основа на социални, културни, политически и
икономически фактори. Но планираните мерки за адаптация гарантират достъп до
основни услуги и безопасно жилище и намаляване на излагането на климатични рискове.
Отчитането на оценката на рисковете за СО от Плана за действие за устойчива
енергия и климат реално доведе до планиране на мерки в Програма за София, с които се
цели:
● защита на здравето и безопасността на хората и инфраструктурата - това
следва да бъде и катализатор за приемане на нови технологии, вкл. строителство
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на сгради и инфраструктура, които са с ниски или почти нулеви емисии, но и
адаптирани към очакваното бъдещо изменение на климата;
● екосистемна адаптация - зелена инфраструктура и използването на естествени
системи за поглъщане на въглерод, както и за управление на водите и намаляване
на ефекта на градския топлинен остров;
● стимулиране на партньорство с местни академични и научни институции, както
и с бизнеса.;
● създаване на условия за алтернативен начин на придвижване и работа.
Адаптацията към климатичните промени е процес, при който се извършва постоянен
анализ на потенциалните заплахи и последствия от настъпване на определени
климатични опасности и предприемане на подходящи действия в две основни
направления – от една страна за намаляване на уязвимостта в отделните сектори, и
от друга, за ограничаване на негативното въздействие от тях. За намаляване на
уязвимостта в отделните сектори се прилагат превантивни мерки, които да
ограничат евентуалното негативно въздействие при настъпване на климатична
опасност, и подготвителни мерки, благодарение на които общината да бъде готова за
своевременна и правилна реакция при настъпване на климатичните опасности. Схема на
процеса, свързан с адаптацията към климатичните промени, който е възприет в Плана
за действие за устойчива енергия и климат, е представен на Фигура 1.
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Фигура 1. Процес, свързан с адаптацията към климатичните промени, възприет в ПДУЕК
2021-2030 г. Източник: ПДУЕК 2021-2030 г.
Подборът на мерки по отношение на адаптацията към климатичните промени в Плана
за действие за устойчива енергия и климат е направен въз основа на намаляване на
уязвимостта в отделните сектори. Планирани са мерки за постигане на по-ниска
степен на уязвимост към климатичните опасности в секторите с цел да се намали броя
на високите климатични рискове, вследствие на което да има и по-малък брой случаи,
при които въздействието на климатичните опасности ще доведе до значими щети. По
същия начин са структурирани и дейностите в Стратегията на ЕС за адаптация към
климатичните промени, където се акцентира върху дейности, свързани с превенция и
подготовка по отношение на настъпването на негативни климатични събития.
С оглед на изискванията за финансиране чрез европейските фондове, най-вече чрез
InvestEU, Механизъм за свързана Европа, Европейски фонд за регионално развитие и
Кохезионен фонд, в процеса на разработване на Програма за София бяха приложени и
следните три принципа:
● Съответствие с Парижкото споразумение и климатичните цели на ЕС, тоест
отчитане на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове в
съответствие с новите климатични цели на ЕС за 2030 г. и неутралността на
климата до 2050 г., както и отчитане на необходимостта от адаптация към
климатичните промени. Това касае и инфраструктурата с продължителност на
живота след 2050 г., където следва да се вземе предвид експлоатацията,
поддръжката и окончателното извеждане от експлоатация при условия на
неутралност на климата и съображения за кръгова икономика, доколкото такива
инициативи се предприемат в рамките на периода на действие на настоящата
Програма за София.
● Принципът „Енергийната ефективност е на първо място“, който е дефиниран в
член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 2018/1999.
● Принципът „Непричиняване на значителна вреда“, който произтича от подхода
на ЕС за устойчиво финансиране и заложени в Регламент (ЕС) 2020/852 (Регламент
за таксономията).
● Осигуряване на адекватно ниво на устойчивост и адаптивност към
негативните въздействия на климатичните промени.
Съобразно изискванията на законодателството, СО планира и осъществява дейности
за намаляване на риска от наводнения, земетресения и ядрена или радиационна авария,
трансграничен пренос на радиоактивни вещества и аварии с радиоактивни източници и
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материали на своята територия. В процеса на разработване на Програма за София са
отчетени действащите политики и стратегически документи в тази област, но
предложените мерки, свързани с намаляване на риска от бедствия са с по-широк обхват,
въпреки текущата липса на оценка на риска от различни видове бедствия на
територията на Столична община.
Програма за София идентифицира набор от мерки за намаляване на риска от бедствия на
територията на СО, които планира в изпълнение на специфична Цел 1 “По-чиста, здрава
и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал” във основа на следните
четири подхода:
● Изготвеният анализ “Капацитет за справяне с бедствия и аварии” към Програма
за София представлява отправна точка за планиране на допълнителни проучвания
в потенциално критични точки на територията на общината, както и за
повишаване на знанието за рискови зони, за които към момента няма специален
начин на третиране по отношение на устройственото планиране и
дългосрочното управление. Изводите от този анализ са и основата за
формулирането на мерките за справяне с бедствията на територията на СО,
които са допълнени и със следващите три подхода.
● Процесът на разработване на План за намаляване на риска от бедствия на СО,
както и част Програма за оперативни дейности за 2021 г. за намаляване на риска
от бедствия, също е синхронизиран между екипа на Софияплан и екипа на дирекция
“Аварийна помощ и превенция” на СО.
● Оценката на рисковете от климатичните промени за територията на СО, която
е представена в аналитичната част на Плана за действие за устойчива енергия и
климат за периода 2021-2030 г., в голяма степен дава индикация и за риска от
бедствия на територията на СО и съответно е взета предвид. Оттук
произтичат и предлаганите мерки, свързани с намаляване на ефекта на градския
топлинен остров.
● Оценката на риска от бедствия и аварии на национално ниво, която се изготви
успоредно с Програма за София от екип на Световна банка, ангажиран с
разработване на Национален профил на риска от бедствия на Република България в
подкрепа на Министерство на вътрешните работи, също бе отчетена на етапа
на формиране на мерки, тъй като в допълнение на оценката на рисковете от
бедствия на национално ниво, екипът на Световната банка предложи и мерки за
намаляване на тези рискове и щетите при възникване на бедствени ситуации.
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рисковете от бедствия на територията на СО, може да доведе до необходимостта от
актуализиране или конкретизиране на нужди и проектни възможности, както за
наводненията като най-често проявяващото се бедствие на територията на СО, така
и за дейности, свързани с други рискове (например риска от горски и полски пожари в
съответствие с риска от екстремни топлини на територията на СО). Голяма част от
предложените мерки са в сферата на управлението на водните обекти, но има и мерки,
свързани със сеизмичния риск, градския топлинен остров, подобряване на мониторинга
на горите и превенцията от широкоплощни пожари и подобряване на мониторинга на
околната среда по показатели, които имат отношение към изучаването, превенцията и
действията на СО в отговор на възникнали ситуации с характер на бедствия. Мярката,
която е свързана със сеизмичността, е насочена повече към създаване на
специализирани изследвания с цел натрупване на знание за потенциално рисковите зони,
в частност риск от настъпване на свлачище или земетресение. Мярката е ориентирана
към оценката на подходящите и допустими действия в потенциално рисковите зони, но
и към процеса по вземането на решения за действия по превенция от настъпването на
бедствията свлачища или земетресения.
Работата в част “Капацитет за справяне с бедствия и аварии” към Програма за София
показа категорично, че бедствията вече не следва да се класифицират само спрямо
Закона за защита от бедствия, а по-скоро с оглед на преки и косвени последици, които
едни неблагоприятни метеорологични условия могат да имат върху начина на живот на
хора, животни и екосистеми. С оглед на това считаме, че при разработването на оценка
на риск от бедствия и предвиждане на мерки, които да предотвратят или намалят
тяхното въздействие, следва да се отчитат следните рискове: наводнения,
земетресения, ядрени или радиационни аварии, трансграничен пренос на радиоактивни
вещества и аварии с радиоактивни източници и материали, горски и полски пожари,
екстремна топлина, интензивни валежи и бури.

Следва да се има предвид, че изготвянето на планираните проучвателни дейности в
рамките на различни мерки на Програма за София, включително подробна оценка на
VI_Мерки за ограничаване изменението на климата | 1201
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Система за наблюдение и оценка
Системата за наблюдение и оценка е част от структурата на Програма за София и в
синхрон с изискванията на МРРБ е разработена като инструмент, който да осигури
обективната оценка на прогреса при изпълнението на стратегическия документ.
Системата се състои от поредица индикатори, които отчитат напредъка и степента
на постигане на различните стратегически и специфични цели, приоритети, мерки и
изпълнявани и/или предвидени проектни дейности. Индикаторите са в основата на
методологията, по която ще се осъществява мониторингът от Звеното за управление,
описано в част V_Програма за реализация (т.3, таблица „Функции на Звеното за
управление на Програма за София“). Макар и ръководен от Звеното за
управление, цялостният процес на наблюдение и оценка, следвайки принципа на
партньорство, включва общинския съвет, кмета на общината, кметовете на райони,
кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и
икономическите
партньори,
неправителствените
организации,
както
и
представителите на гражданското общество в общината.
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въздействие). По този начин се осъществява сравнението между сегашното състояние
на средата и описаното целево състояние. Така се оценява и въздействието от
прилагането на описаните мерки. Посредством индикаторите за резултат се отчита
ефикасността от реализацията на стратегическите цели в детайл и може да се
проследи успеваемостта на предприетите политики за социално, икономическо и
инфраструктурно развитие, заложено в Програма за София. В допълнение са взети
предвид за референция общи индикатори от „Програма за развитие на регионите 20212027г.”.

Индикаторите за наблюдение и оценка представляват физически или финансови
характеристики (параметри), които измерват степента на реализация на поставените
цели, мерки и проектни дейности. Стойностите им дават обективна информация за
количественото и/или качествено измерение на прогреса при изпълнението на плана. За
всеки отделен индикатор е събрана и структурирана информация за различните мерни
единици, за източниците на нужните данни, за периодичността на събирането им,
отбелязана е базовата стойност за отчитане на промяната на всеки един индикатор и
е заложена целевата стойност, която трябва да бъде постигната в края на програмния
период. Оценката за степента и качеството на постигане на целите и мерките се
формира на база на прогреса при индикаторите.
Индикаторите, избрани за Системата за наблюдение и оценка, се базират на
конкретните за общината мерки, на методологията при избора и оценка на зоните за
въздействие и на общите индикатори в областта на регионалната политика и за
постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2021 2027 г.
Матрицата от индикатори за наблюдение и оценка е разделена на два вида индикатори –
за продукт и за резултат. Най-общата разлика между двата вида се изразява в предмета
на измерване и наблюдение.
Индикатори за Продукт
Индикаторите за продукт проследяват постигането на мерките и представляват
количествен измерител на конкретни дейности.
Индикаторите за Резултат
Индикаторите за резултат се припокриват в голяма степен с индикаторите, по които
са определяни Зоните за въздействие към Програма за София (виж част IV_Зони за
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VII.1. Приложение №3 - Индикатори за продукт
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

1

1

1

01.М01

1

1

1

01.М01

1

1

1

01.М01

1

1

1

01.М01

1

1

1

01.М02

1

1

1

1

1

1

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Обновяване, ревитализация и смяна на
функция на територии с отпаднало
първоначално предназначение,
изоставени и/или замърсени
Обновяване, ревитализация и смяна на
функция на територии с отпаднало
първоначално предназначение,
изоставени и/или замърсени
Обновяване, ревитализация и смяна на
функция на територии с отпаднало
първоначално предназначение,
изоставени и/или замърсени
Обновяване, ревитализация и смяна на
функция на територии с отпаднало
първоначално предназначение,
изоставени и/или замърсени
Картиране и оценка на екосистемите и
екосистемните услуги

Публичен регистър в ГИС формат на замърсени терени, потенциално
замърсени терени, изоставени терени, терени с отпаднало
първоначално предназначение, замърсени водни обекти

брой

Дирекция ОС, ИАОС,
МОСВ, Софияплан

на три години

1 функциониращ
регистър

Проучване на територията с потенциално замърсени терени
(дистанционни методи и пробовземания)

брой

Дирекция ОС, ИАОС,
МОСВ, Софияплан

на три години

1 цялостно проучване

Програма за отстраняване (консервация) на екологични замърсявания и
ревитализация с методи и индикативен бюджет, ревитализация и
рекултивация.

брой

Дирекция ОС, НАГ

на три години

1 изготвена програма

Дял ревитализирани територии от общо регистрираните в
проучването за потенциално замърсени терени

%

Дирекция ОС, НАГ

на три години

30

Карта/ актуализация на карта на екосистеми и предоставяни
екосистемни услуги

брой

Дирекция ОС, Дирекция
"Зелена система", НАГ,
Софияплан

на три години

01.М02

Картиране и оценка на екосистемите и
екосистемните услуги

Карта/ актуализация на карта на нуждите от ЕСУ

брой

на три години

1

01.М03

на три години

1 карта

1

01.М03

%

ДКЕВ

на три години

30

1

1

1

01.М03

%

ДКЕВ

на три години

30

1

1

1

01.М03

брой

ДКЕВ

годишно

1

1

1

01.М04

Периодична актуализация на картата на уязвимостта от топлинния
градски остров на територията на СО
Намаление на дела на територията с висока уязвимост от топлинни
вълни спрямо предходната карта на уязвимостта
Намаляване на дела на територията със средна уязвимост от
топлинни вълни спрямо предходната карта на уязвимостта
Общ брой предприети мероприятия за смекчаване на ефекта на
топлинния градски остров в зоните с най-висока уязвимост
Провеждане на изследване и картиране за установяване на
териториите с глинести почви, които задържат вода

брой

1

Определяне на действия за намаляване на
ефекта от градския топлинен остров
Определяне на действия за намаляване на
ефекта от градския топлинен остров
Определяне на действия за намаляване на
ефекта от градския топлинен остров
Определяне на действия за намаляване на
ефекта от градския топлинен остров
Актуализация на оценката на геоложкия
риск

Дирекция ОС, Дирекция
Зелена система, ДКЕВ,
НАГ, Софияплан
ДКЕВ

Карта, чието
използване е
интегрирано в
съгласувателните и
разрешителните
режими на СО
1

m²

Направление „Зелена
система, екология и
земеползване“,
Дирекция ОС

на три години

1

1

1

01.М04

Актуализация на оценката на геоложкия
риск

Изследване на зони с потенциален риск от свлачища и оценка на
вероятността от проявление на риска

km²

Дирекция "Аварийна
помощ и превенция"

на три години

1

1

1

01.М04

1

01.М04

Дирекция "Аварийна
помощ и превенция"
НАГ

на три години

1

на три години

1

1

1

01.М04

Актуализирана оценка на сеизмичния риск за съоръженията от
критичната инфраструктура на СО
Създаване на сервитути около зоните с потенциален риск от
свлачище със специални правила/режими за управление на
териториите в тях (за урбанизирани и потенциално урбанизирани
територии, които попадат в зона на висок риск)
Въвеждане на стандарт за изграждане на подземната инфраструктура

да/не

1

Актуализация на оценката на геоложкия
риск
Актуализация на оценката на геоложкия
риск

5 на година или общо 35
за целия период
Проведено изследване и
картирани територии
с глинести почви,
които могат да бъдат
рискови зони.
Изследвани над 50km²
територия на
потенциално активни
свлачища в
урбанизирана или
далекоперспективна
според ОУП територия.
Извършена актуална
оценка
Създадени сервитути

еднократно

Въведен стандарт

1

1

1

01.М04

да/не

еднократно

Въведени СПН за ПУП

1

1

1

01.М05

Създаване на специфични правила и нормативи (СПН) към подробни
устройствени планове (ПУП) за идентифицираните зони с
потенциален риск
Създаване на регистър в ГИС на сгради според вида източник на
отопление и количество разхдена енергия

Дирекция "Инженерна
инфраструктура"
НАГ

брой

ДКЕВ

годишно

Създаден и поддържан
актуален регистър

Актуализация на оценката на геоложкия
риск
Актуализация на оценката на геоложкия
риск
Преминаване към нискоемисионно или
беземисионно битово отопление

да/не

да/не
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

1

1

1

01.М05

1

1

1

01.М06

1

1

1

01.М06

1

1

1

01.М07

1

1

1

01.М07

1

1

1

01.М07

1

1

1

01.М08

1

1

1

01.М08

1

1

1

01.М09

1

1

1

01.М09

1

1

1

01.М10

1

1

1

01.М11

1

1

1

1

1

1

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Преминаване към нискоемисионно или
беземисионно битово отопление
Преминаване към нискоемисионен или
беземисионен транспорт - обществен и
частен
Преминаване към нискоемисионен или
беземисионен транспорт - обществен и
частен
Създаване на условия за намаляване на
концентрациите и задържането на
замърсители във въздуха

Дял на сгради, използващи нискоемисионно или беземисионно
отопление
Поддръжка на актуален регистър на МПС (частни и публични,
регистрирани на територията на СО) според вида и количеството
ползвано гориво
Дял МПС с беземисионено захранване

Създаване на условия за намаляване на
концентрациите и задържането на
замърсители във въздуха
Създаване на условия за намаляване на
концентрациите и задържането на
замърсители във въздуха

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

%

ДКЕВ

годишно

60

брой

годишно

Наличие на актуален
регистър

%

Изпълнителна агенция
автомобилна
администрация в МВР
ДКЕВ

годишно

80

Създаване и интегриране на система за събиране на данни и анализ на
концентрациите на замърсители

брой

ДКЕВ

годишно

Проучване на ролята на морфологията на града върху задържането и
концентрациите на замърсители

брой

ДКЕВ, НАГ, Софияплан

на три години

1 създадена и актуално
поддържана система,
интегрирана в
съгласувателните и
разрешителните
процедурите на СО
1 завършено проучване.

План за действие за намаляване на задържането на замърсители, чрез
адаптиране на изискванията за застрояване, спрямо резултатите от
извършено проучване на ролята на морфологията на града върху
задържането и концентрациите на замърсители
Създаване на специализирана програма за анализ и оценка на
въздействието на изградените отводнителни и напоителни масиви
върху прилагането на ОУП

брой

НАГ

на три години

1 създаден план

брой

Софияплан, НАГ

еднократно

1 разработена програма

Разработване на специализирана програма Възможности за
възстановяване и развитие на хидромелиорациите, която да предвиди
и комбинирани мелиорации за предпазване от негативните
въздействия на обилни и интензивни валежи

брой

Софияплан, НАГ

на три години

1 разработена програма

Разработване на програма за подобряване на хидроморфологичното
състояние на водите

брой

на три години

1 разработена програма

Подобряване на хидроморфологичното
състояние и управлението на водите
Ограничаване на шумовото натоварване
от големи пътни и улични артерии
Създаване на система за мониторинг и
ранно известяване за бедствия

Брой изградени / възстановени влажни зони, ретензионни обеми,
възстановени менадри, премахнати прегради и др. дейности
Дял на пунктовете с наднормени стойности

брой

ДОС, НАГ, Софияплан,
Дирекция "Аварийна
помощ и превенция"
ДОС

на три години

5

%

ДОС

годишно

20

Създаване на общинска система за мониторинг и ранно известяване за
всички видове бедствия (напр. високи нива на реките (ACWA), пожари и
др.) и аварии, интегрирана с националната система

да/не

дирекция "Аварийна
помощ и превенция"

на две години

01.М11

Създаване на система за мониторинг и
ранно известяване за бедствия

да/не

дирекция "Аварийна
помощ и превенция"

на две години

1

01.М12

да/не

1

01.М12

дирекция "Аварийна
помощ и превенция"
дирекция "Аварийна
помощ и превенция"

годишно

1

Широкообхватна оценка на риска от
наводнения
Широкообхватна оценка на риска от
наводнения

Създадени комуникационни канали за постоянен обмен на информация с
отговорните звена при извънредни ситуации в общинската и
държавната администрация.
Създаване и поддръжка на актуална и подробна карта на риска от
наводнения за териториите на СО с идентифициран потенциален риск
Създаване на оценка на риска от наводнения на територията на СО (с
данни за население, застрояване, количества дъждове на кв.м и
състояние на водните тела, както и поемната спосолност на
канализазията и почвите)

Разработена система,
създадена мин. 1
противопожарна кула
за наблюдение.
Създадени канали за
комуникация

1

1

1

01.М12

да/не

Създадена оценка

1

1

01.М12

дирекция "Аварийна
помощ и превенция"
дирекция "Аварийна
помощ и превенция"

на две години

1

годишно

1

1

1

01.М12

Широкообхватна оценка на риска от
наводнения

Създадена оценка на риска от наводнения за съоръженията от
критичната инфраструктура на СО
Организиране на информационни кампании за населението за
превенцията от риска от наводнение с акцент върху дейностите,
които всеки може да извършва
Провеждане на мероприятия за превенция на риска от наводнения.
(Обследвани корита, установени критични точки, изследвани заливни
полета, дейности по укрепване на критичните точки/пробойни/)

годишно

1

1

1

01.М12

Широкообхватна оценка на риска от
наводнения

Създаване и поддръжка на актуален общински регистър и карта на
отминали бедствия и аварии

да/не

дирекция "Аварийна
помощ и превенция",
дирекция инженерна
инфраструктура
дирекция "Аварийна
помощ и превенция"

Мин. 2 комуникационни
кампании годишно
(пролет и есен)
Проведени
мероприятия

Подобряване на състоянието и
управлението на хидротехническите и
хидромелиоративни съоръжения в
урбанизираните и неурбанизираните
територии
Подобряване на състоянието и
управлението на хидротехническите и
хидромелиоративни съоръжения в
урбанизираните и неурбанизираните
територии
Подобряване на хидроморфологичното
състояние и управлението на водите

Широкообхватна оценка на риска от
наводнения
Широкообхватна оценка на риска от
наводнения

да/не

брой

брой

на две години

на три години

Създадена актуална
карта
Създадена оценка на
риска

Създадени регистър и
карта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

1

1

1

01.М13

1

1

1

01.М13

1

1

1

01.М13

1

1

1

1

1

1

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Подобряване на мониторинга, анализа и
оценката на състоянието на околната
среда, включително по отношение на
здравето
Подобряване на мониторинга, анализа и
оценката на състоянието на околната
среда, включително по отношение на
здравето
Подобряване на мониторинга, анализа и
оценката на състоянието на околната
среда, включително по отношение на
здравето

Изграждане на система за мониторинг (качество и количество) на
повърхностните и подземните води на територията на СО

брой

Дирекция ОС

на три години

1 изградена система

Изграждане на система за мониторинг на качеството на почвите и
статус на деградационните процеси

брой

Дирекция ОС

на три години

1 изградена система

Изграждане на система за мониторинг на КАВ, с пространствени
(хоризонтални и вертикални данни), интегрираща всички налични и
бъдещи системи за мониторинг на КАВ, след калибрационен анализ,
показваща състоянието на КАВ в различни ГЕ на СО

брой

Дирекция ОС, ДКЕВ

годишно

1 изградена система

01.М14

Рекултивация на деградирали, ерозирали и
замърсени терени

Площ на проведени рекултивационни дейности

хектар (ha)

на три години

50

1

01.М14

годишно

20000

1

01.М14

на две години

14000

1

1

1

01.М15

Брой новозасадени дървесни фиданки в терени, предвидени за
рекултивация
Брой прихванати дървесни фиданки в терени, предвидени за
рекултивация
Новоизградени зелени площи за широко обществено ползване

брой

1

годишно

250

1

1

1

01.М15

1

1

1

01.М15

1

1

1

01.М15

1

1

1

01.М15

1

1

1

01.М15

1

1

1

01.М16

1

1

1

01.М16

1

1

1

01.М16

1

1

1

01.М16

1

1

1

01.М16

Рекултивация на деградирали, ерозирали и
замърсени терени
Рекултивация на деградирали, ерозирали и
замърсени терени
Приоритизирано обновяване и
изграждане на обекти на зелената
система за широко обществено ползване
Приоритизирано обновяване и
изграждане на обекти на зелената
система за широко обществено ползване
Приоритизирано обновяване и
изграждане на обекти на зелената
система за широко обществено ползване
Приоритизирано обновяване и
изграждане на обекти на зелената
система за широко обществено ползване
Приоритизирано обновяване и
изграждане на обекти на зелената
система за широко обществено ползване
Приоритизирано обновяване и
изграждане на обекти на зелената
система за широко обществено ползване
Възстановяване и подобряване на
функциите на зелените клинове
Възстановяване и подобряване на
функциите на зелените клинове
Възстановяване и подобряване на
функциите на зелените клинове
Възстановяване и подобряване на
функциите на зелените клинове
Възстановяване и подобряване на
функциите на зелените клинове

Направление „Зелена
система, екология и
земеползване“
Дирекция „Зелена
система“
Дирекция „Зелена
система“
Дирекция „Зелена
система“

1

1

1

01.М17

1

1

1

01.М17

1

1

1

01.М17

Изграждане на улично озеленяване за подобра свързаност на зелената система и
подобряване на безопасността и микроклиматичните условия
Изграждане на улично озеленяване за подобра свързаност на зелената система и
подобряване на безопасността и микроклиматичните условия
Изграждане на улично озеленяване за подобра свързаност на зелената система и
подобряване на безопасността и микроклиматичните условия

брой
хектар (ha)

Обновени обекти на зелената система за широко обществено
ползване

брой

Дирекция „Зелена
система“

годишно

28

Брой новозасадени дървесни фиданки в обекти на зелената система за
широко обществено ползване

брой

Дирекция „Зелена
система“

годишно

150000

Брой прихванати дървесни фиданки в обекти на зелената система за
широко обществено ползване

брой

Дирекция „Зелена
система“

на две години

100000

Улици с подобрени условия за пешеходно предвижване свързващи
обекти на зелената система

km

Направление Транспорт
и мобилност

годишно

15

Брой жители, обслужени от обекти на зелената система за широко
обществено ползване

%

Дирекция „Зелена
система“

годишно

75

Новоизграждане на обекти на зелената система за широко
обществено ползване в рамките на зелените клинове
Брой новозасадени дървесни фиданки в рамките на зелените клинове

хектар (ha)

на три години

250

годишно

10000

Брой прихванати дървесни фиданки в рамките на зелените клинове

брой

на две години

8000

Постигане на среден минимален процент озеленяване според
устройствена зона по Общия устройствен план
Процент отчуждени терени от тези, предвидени за отчуждаване, в
обхвата на зелените клинове

%

Дирекция „Зелена
система“
Дирекция „Зелена
система“
Дирекция „Зелена
система“
Районна администрация

годишно
на три години

Дължина на облагородени с озеленяване участъци от уличната мрежа

km

Дирекция
„Инвестиционно
отчуждаване“
Дирекция „Зелена
система“

Постигнат среден
минимален процент
15

годишно

45

Брой новозасадени дървесни фиданки в рамките на уличната мрежа

брой

Дирекция „Зелена
система“

годишно

20000

Брой прихванати дървесни фиданки в рамките на уличната мрежа

брой

Дирекция „Зелена
система“

на две години

15000

брой

%
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

1

1

1

01.М17

1

1

1

01.М17

1

1

1

01.М17

1

1

1

01.М18

1

1

1

01.М18

1

1

1

01.М18

1

1

1

01.М18

1

1

1

01.М19

1

1

1

01.М19

1

1

1

01.М19

1

1

2

02.М01

1

1

2

02.М01

1

1

2

02.М02

1

1

2

02.М02

1

1

2

02.М03

1

1

2

02.М03

1

1

2

02.М04

1

1

2

02.М04

Мярка
Изграждане на улично озеленяване за подобра свързаност на зелената система и
подобряване на безопасността и микроклиматичните условия
Изграждане на улично озеленяване за подобра свързаност на зелената система и
подобряване на безопасността и микроклиматичните условия
Изграждане на улично озеленяване за подобра свързаност на зелената система и
подобряване на безопасността и микроклиматичните условия
Устойчиво интегриране на природния
капитал посредством подобрено
планиране и управление на зелената
система
Устойчиво интегриране на природния
капитал посредством подобрено
планиране и управление на зелената
система
Устойчиво интегриране на природния
капитал посредством подобрено
планиране и управление на зелената
система
Устойчиво интегриране на природния
капитал посредством подобрено
планиране и управление на зелената
система
Интеграция на реките и речните корита
чрез изграждане на линейни паркови
обекти по тяхното протежение
Интеграция на реките и речните корита
чрез изграждане на линейни паркови
обекти по тяхното протежение
Интеграция на реките и речните корита
чрез изграждане на линейни паркови
обекти по тяхното протежение
Поддръжка и експлоатация на
хидротермалните находища
Поддръжка и експлоатация на
хидротермалните находища
Дълбоко обновяване на съществуващите
публични сгради
Дълбоко обновяване на съществуващите
публични сгради
Подобряване на организационноадминистративните условия за преход
към децентрализирано производство от
ВЕИ и плюсовоенергийни сгради в СО
Подобряване на организационноадминистративните условия за преход
към децентрализирано производство от
ВЕИ и плюсовоенергийни сгради в СО
Улесняване на информираността на
гражданите и съдействие с
актуализирани типови решения за
предприемане на мерки за енергийна
ефективност и използване на ВЕИ
Улесняване на информираността на
гражданите и съдействие с
актуализирани типови решения за
предприемане на мерки за енергийна
ефективност и използване на ВЕИ

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Новозасaден жив плет в рамките на уличната мрежа

km

Дирекция „Зелена
система“

годишно

15

Новоизградени трайни вегетативни площи в рамките на уличната
мрежа

m²

Дирекция „Зелена
система“

годишно

15000

Премахнати паркоместа в рамките на уличната мрежа на София за
сметка на изграждането на нови вегетативни площи

брой

Направление Транспорт
и мобилност

на две години

3000

Обособeни на зони за отдих и рекреация около откритите водни
течения и площи, предвидени в ОУП

брой

направление „Зелена
система, екология и
земеползване“

на три години

3

Новоизградени зелени площи с минимална нужда от поддръжка

хектар (ha)

Дирекция „Зелена
система“

на две години

150

Брой новозасадени дървесни фиданки

брой

Дирекция „Зелена
система“

годишно

30000

Брой прихванати дървесни фиданки

брой

Дирекция „Зелена
система“

на две години

25000

Новоизграждане на линейни обекти на зелената система по
протежение на речни корита

m²

на две години

100000

Брой новозасадени дървесни фиданки по протежение на речни корита

брой

Направление „Зелена
система, екология и
земеползване“
Дирекция „Зелена
система“

годишно

10000

Брой прихванати дървесни фиданки по протежение на речни корита

брой

Дирекция „Зелена
система“

на две години

8000

Сондажи за минерална вода в експлоатация

брой

СО - НАГ

на три години

10

Реализиране на обекти за ползване на минерални води

брой

СО - НАГ

на три години

5

Дял обновени (дълбоко) публични сгради 2022 г.

%

СО - за общинските

годишно

160

Постигнане на спестяване на енергия спрямо 2018 г. (71 GWh/г.)

%

СО - за общинските

годишно

57

Брой годишно издадени разрешения за нови сградни ВЕИ инсталации
(начало на отчет 2022г.)

брой

СО - НАГ

на три години

200

Годишно сертифицирани плюсовоенергийни сгради

брой

АУЕР

на три години

50

Дял обновени жилища, постигнали клас А енергийна ефективност
спрямо базова 2022 г.

%

АУЕР

на две години

150

Дял обновени типови сгради, постигнали клас А енергийна
ефективност спрямо базова 2022 г.

%

АУЕР

на две години

150
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

1

1

2

02.М05

1

1

2

02.М05

1

1

2

02.М05

1

1

2

02.М05

1

1

2

02.М05

1

1

3

03.М01

1

1

3

03.М01

1

1

3

03.М01

1

1

3

03.М02

1

1

3

03.М02

1

1

3

03.М02

1

1

3

03.М02

1

1

3

03.М02

1

1

3

03.М03

1

1

3

1

1

1

1

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Преход на “Топлофикация София”АД към
по-висока енергийна ефективност, позелена енергия и създаване на нови форми
на услугата
Преход на “Топлофикация София”АД към
по-висока енергийна ефективност, позелена енергия и създаване на нови форми
на услугата
Преход на “Топлофикация София”АД към
по-висока енергийна ефективност, позелена енергия и създаване на нови форми
на услугата
Преход на “Топлофикация София”АД към
по-висока енергийна ефективност, позелена енергия и създаване на нови форми
на услугата
Преход на “Топлофикация София”АД към
по-висока енергийна ефективност, позелена енергия и създаване на нови форми
на услугата
Намаляване на генерираните отпадъци и
стимулиране на повторна употреба на
стоки
Намаляване на генерираните отпадъци и
стимулиране на повторна употреба на
стоки
Намаляване на генерираните отпадъци и
стимулиране на повторна употреба на
стоки

Дял на произведената топлоенергия по комбиниран начин с
високоефективна когенерация от Топлофикация София (при 75% за
2021г.)

%

“Топлофикация
София”АД

годишно

85

Дял на електроенергията (бруто) от общото количество произведена
енергия от Топлофикация София

%

“Топлофикация
София”АД

годишно

50

Дял на енергия от ВЕИ в годишното производство на Топлофикация
София

%

“Топлофикация
София”АД

годишно

5

Произведена енергия от ВЕИ инсталации в Топлофикация София (0 за
2021г.)

МВтч/г

“Топлофикация
София”АД

годишно

50000

Спестени квоти за емисии СО2 от Топлофикация София (0 за 2021г.)

tekv/год.

“Топлофикация
София”АД

годишно

125000

Общо образувани битови отпадъци

тон

годишно

Намаление спрямо всяка
предходна година

Функциониращ механизъм за определяне на такса смет с цел
стимулиране на намаляване на общото количество генерирани
отпадъци
Изграждане на центрове за ремонт и повторна употреба

брой

Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност

на три години

Подобряване на разделното събиране на
отпадъци при източника в подкрепа на
прехода към кръгова икономика
Подобряване на разделното събиране на
отпадъци при източника в подкрепа на
прехода към кръгова икономика
Подобряване на разделното събиране на
отпадъци при източника в подкрепа на
прехода към кръгова икономика
Подобряване на разделното събиране на
отпадъци при източника в подкрепа на
прехода към кръгова икономика
Подобряване на разделното събиране на
отпадъци при източника в подкрепа на
прехода към кръгова икономика
Подобряване на оползотворяването на
разделно събраните отпадъци

Дял на разделно събраните битови отпадъци от общото количество
битови отпадъци

%

годишно

Дял на разделно събраните отпадъци от хартия и картон от общото
количество оптадъци от хартия и картон

%

Дял на земните маси, събрани разделно

%

Дял на разделно събраните биоразградими отпадъци спрямо общото
количество на биоотпадъците

%

Дял на количествата рециклируеми отпадъци, попадащи в Завода чрез
контейнерите за смесени битови отпадъци

%

Дял на директно депонирани битови отпадъци

%

03.М03

Подобряване на оползотворяването на
разделно събраните отпадъци

Дял на оползотворените строителни отпадъци от общото
количество строителни отпадъци

%

3

03.М03

Подобряване на оползотворяването на
разделно събраните отпадъци

Процент на рециклиране на отпадъците спрямо общото им тегло

%

5

13

13.М01

Брой кръстовища с възможност за автоматизирано управление на
режимите

брой

5

13

13.М01

Подобряване на организацията на
движението и подпомагане
маршрутизирането на транспортните
потоци чрез интелигентни
транспортни системи
Подобряване на организацията на
движението и подпомагане
маршрутизирането на транспортните

Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление на
отпадъците и
контролна дейност
Дирекция Управление и
анализ на трафика

Въведен и
функциониращ
механизъм
2 броя изградени и
функциониращи
центъра за ремонт и
повторна употреба
увеличение спрямо
всяка предходна година

Брой знаци с променливо съдържание по главните входно-изходни
артерии в града

брой

брой

Дирекция Управление и
анализ на трафика

на три години

годишно

100

годишно

100

годишно

увеличение спрямо
всяка предходна година

годишно

намаление спрямо всяка
предходна година

годишно

намаление спрямо всяка
предходна година

годишно

увеличение спрямо
всяка предходна година

на две години

годишно

До 1 януари 2025 - мин.
55; до 1 януари 2030 мин. 60
300

годишно

20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

потоци чрез интелигентни
транспортни системи
1

5

13

13.М01

1

5

13

13.М02

1

5

13

13.М02

1

5

13

13.М02

1

5

13

13.М03

1

5

13

1

5

1

Подобряване на организацията на
движението и подпомагане
маршрутизирането на транспортните
потоци чрез интелигентни
транспортни системи
Доизграждане на велосипедната мрежа и
съоръжения и привеждане на
съществуващите към нормата
Доизграждане на велосипедната мрежа и
съоръжения и привеждане на
съществуващите към нормата
Доизграждане на велосипедната мрежа и
съоръжения и привеждане на
съществуващите към нормата
Доизграждане на второстепенната
улична мрежа

Дял от ПУМ с въведена в регистър документация за организация на
движението и изградените елементи

%

Дирекция Управление и
анализ на трафика

годишно

100

Дължина на изградената велосипедна мрежа

km

годишно

200

Дял на кръстовищата с велосипедна инфраструктура с регламентиран
режим за преминаване на велосипедисти

%

Направление
Обществено
строителство
Дирекция Управление и
анализ на трафика

годишно

100

Дял на обособените от автомобилен и пешеходен трафик отсечки от
велосипедната мрежа

%

годишно

70

Дължина на новоизградени улици от ВУМ

km

годишно

50

13.М03

Доизграждане на второстепенната
улична мрежа

Дължина на доизградени улици от ВУМ (отсечки с доизградени
тротоари, озеленяване, паркоместа и др.)

km

годишно

50

13

13.М03

Доизграждане на второстепенната
улична мрежа

Дължина на улици, попадащи в успокоени и жилищни зони

km

годишно

200

5

13

13.М04

Интегриране на елементите от ТТМ
(TEN-T) и връзките към тях

Брой изградени връзки с ТТМ

брой

годишно

3

1

5

13

13.М04

Интегриране на елементите от ТТМ
(TEN-T) и връзките към тях

Дължина на изградените шумозащитни съоръжения покрай елементи
на ТТМ в близост до жилищни зони

km

годишно

5

1

5

13

13.М04

Интегриране на елементите от ТТМ
(TEN-T) и връзките към тях

Брой пресичания на ТТМ със създадени условия за безопасно
преминаване на пешеходци и велосипедисти

брой

годишно

5

1

5

13

13.М05

Дължина на новоизградените остечки от ПУМ

km

годишно

30

1

5

13

13.М05

Гъстота на първостепенната улична мрежа

km/km²

на две години

3,1

1

5

13

13.М06

Въвеждане на интегрирана регионална билетна система на
обществените превози

брой

еднократно

1

1

5

13

13.М06

Общини, включени в интегрирана регионална билетна система на
обществените превози

брой

Направление Транспорт
и мобилност

на две години

13

1

5

13

13.М07

Дял на спирките, отговарящи на наредбата за достъпна среда

%

Направление Транспорт
и мобилност

годишно

75

1

5

13

13.М07

Дял на климатизираните превозни средства

%

Направление Транспорт
и мобилност

годишно

90

1

5

13

13.М07

Дял на превозните средства, достъпни за граждани с двигателни,
зрителни и слухови увреждания

%

Направление Транспорт
и мобилност

годишно

95

1

5

13

13.М08

Доизграждане на първостепенната
улична мрежа с приоритет на ринговите
връзки
Доизграждане на първостепенната
улична мрежа с приоритет на ринговите
връзки
Въвеждане на интегрирана регионална
билетна система на обществените
превози
Въвеждане на интегрирана регионална
билетна система на обществените
превози
Повишаване на нивото на обслужване и
комфорта в системата на обществения
транспорт
Повишаване на нивото на обслужване и
комфорта в системата на обществения
транспорт
Повишаване на нивото на обслужване и
комфорта в системата на обществения
транспорт
Подобряване на интермодалността
между различните видове транспорт

Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление Транспорт
и мобилност

Брой създадени места в буферни паркинги

брой

годишно

2500

1

5

13

13.М08

годишно

500

5

13

13.М08

Брой спирки на обществения транспорт с изградени съоръжения за
паркиране на велосипеди
Дял на спирките в рамките на София (строителна граница) с изградени
спирконавеси

брой

1

Подобряване на интермодалността
между различните видове транспорт
Подобряване на интермодалността
между различните видове транспорт

Направление
Обществено
строителство
Направление Транспорт
и мобилност
Направление Транспорт
и мобилност

годишно

80

%

VII_ Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка | 1209

лист 1210 от 1286

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

1

5

13

13.М08

1

5

13

13.М09

1

5

13

13.М09

1

5

13

13.М09

1

5

13

13.М10

1

5

13

13.М10

1

5

13

13.М10

1

5

13

13.М10

1

5

13

13.М10

1

5

13

13.М10

1

5

13

13.М11

1

5

13

13.М11

1

5

13

13.М11

1

5

13

13.М11

1

5

13

13.М12

1

5

13

13.М12

1

5

13

13.М12

1

5

13

13.М13

1

5

13

13.М13

1

5

13

13.М14

1

5

13

13.М14

Мярка
Подобряване на интермодалността
между различните видове транспорт
Подобряване на управлението и
регулирането на паркирането
Подобряване на управлението и
регулирането на паркирането
Подобряване на управлението и
регулирането на паркирането
Развитие и осъвременяване на
инфраструктурата и мрежата на
обществения транспорт и увеличаване
на средната скорост
Развитие и осъвременяване на
инфраструктурата и мрежата на
обществения транспорт и увеличаване
на средната скорост
Развитие и осъвременяване на
инфраструктурата и мрежата на
обществения транспорт и увеличаване
на средната скорост
Развитие и осъвременяване на
инфраструктурата и мрежата на
обществения транспорт и увеличаване
на средната скорост
Развитие и осъвременяване на
инфраструктурата и мрежата на
обществения транспорт и увеличаване
на средната скорост
Развитие и осъвременяване на
инфраструктурата и мрежата на
обществения транспорт и увеличаване
на средната скорост
Развитие на услуги за споделени
велосипеди и ЕИПС
Развитие на услуги за споделени
велосипеди и ЕИПС
Развитие на услуги за споделени
велосипеди и ЕИПС
Развитие на услуги за споделени
велосипеди и ЕИПС
Създаване на транспортно успокоени
зони около детските градини и училища с
безопасни връзки със спирките на
обществения транспорт
Създаване на транспортно успокоени
зони около детските градини и училища с
безопасни връзки със спирките на
обществения транспорт
Създаване на транспортно успокоени
зони около детските градини и училища с
безопасни връзки със спирките на
обществения транспорт
Подобряване на условията за развитие на
споделени превозни средства
Подобряване на условията за развитие на
споделени превозни средства
Подпомагане на устойчивата градска
логистика
Подпомагане на устойчивата градска
логистика

Мерна
единица

Индикатор
Дял на спирките извън София (извън строителна граница, но в СО) с
изградени спирконавеси
Дял от застроената територия на града в режим на платено
паркиране
Брой заменени улични паркоместа с места в етажни паркинги в ЦГЧ

%

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане
годишно

80

%

Направление Транспорт
и мобилност
ЦГМ

годишно

50

брой

ЦГМ

годишно

1000

Брой заменени улични паркоместа с места в етажни паркинги в
жилищни квартали
Увеличаване на средната експлоатационна скорост на трамвайния
транспорт

брой

ЦГМ

годишно

1500

km/h

ЦГМ

годишно

20

Увеличаване на средната експлоатационна скорост на тролейбусния
транспорт

km/h

ЦГМ

годишно

20

Увеличаване на средната експлоатационна скорост на градския
автобусен транспорт

km/h

ЦГМ

годишно

20

Увеличаване на средната експлоатационна скорост на крайградския
автобусен транспорт

km/h

ЦГМ

годишно

мин. 25

Дял от подвижния състав с емисионна категория ЕВРО 6 или по-висока
(вкл. електрически превозни средства)

%

ЦГМ

на две години

100

Дължина на новоизградените и новообособените трасета на
обществения транспорт (сегрегирани трамвайни/автобусни
трасета + БУС ленти; еднопосочно)

km

ЦГМ

годишно

45

Създадена система за споделено ползване на велосипеди

брой

СО

еднократно

1

Създаден дизайн и стратегия за маркиране на велосипедните
маршрути
Изготвени правила за придвижване с велосипед и ЕИПС в паркова среда

брой

СО

еднократно

1

брой

СО

еднократно

1

Брой споделени велосипеди и ЕИПС налични в обръщение в София

брой

ЦГМ

годишно

10000

Дължина на улици, попадащи в успокоени и жилищни зони

км

Направление
Обществено
строителство

годишно

200

Брой детски градини с въведени мерки за успокояване на трафика с
буфер от 100м от оградата на имота

брой

Направление Транспорт
и мобилност

годишно

50

Брой училища с въведени мерки за успокояване на трафика с буфер от
100м от оградата на имота

брой

Направление Транспорт
и мобилност

годишно

50

Обособени стоянки, резервирани само за споделени четириколесни
МПС (стоянка е място с минимум 3 паркоместа)
Интегриране на услуги за споделени МПС в информационните системи
на ЦГМ
Създадаване на система за резервиране на паркоместа за извършване
на продължителни товаро-разтоварни дейности
Обособяване паркоместа за краткотрайни товаро-разтоварни
дейности

брой

годишно

360

брой

Направление Транспорт
и мобилност
ЦГМ

годишно

5

брой

СО

на две години

1

брой

СО

годишно

200
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

1

5

13

13.М15

1

5

13

13.М15

1

5

13

13.М15

1

5

14

14.М01

1

5

14

14.М01

1

5

14

14.М02

1

5

14

1

5

1

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Ускорено изграждане на зарядна
инфраструктура за електрически
превозни средства
Ускорено изграждане на зарядна
инфраструктура за електрически
превозни средства
Ускорено изграждане на зарядна
инфраструктура за електрически
превозни средства
Подобряване качеството,
ефективността и сигурността на
водоснабдяването
Подобряване качеството,
ефективността и сигурността на
водоснабдяването
Подобряване качеството и
ефективността на канализацията

Обособяване общински места за зарядни станции

брой

Направление Транспорт
и мобилност

годишно

400

Брой многофамилни жилищни сгради със зарядна инфраструктура

брой

СО

годишно

1000

Създадена платформа за оперативна съвместимост между
различните оператори

брой

Направление Транспорт
и мобилност

на две години

1

Дължина на новоизградената/рехабилитирана водопроводна мрежа

km

годишно

50

Брой на източниците за водоснабдяване на София

брой

на три години

3

Реконструкция, модернизация и доизграждане на ГПСОВ - Кубратово

брой

еднократно

1

14.М02

Подобряване качеството и
ефективността на канализацията

Дължина на новоизградени главни канализационни колектори

km

годишно

10

14

14.М02

Подобряване качеството и
ефективността на канализацията

Дължина на новоизградената канализационна мрежа

km

годишно

150

5

14

14.М02

Подобряване качеството и
ефективността на канализацията

Изградени/ремонтирани корекции на реки

km

годишно

8

1

5

14

14.М02

Подобряване качеството и
ефективността на канализацията

Изградени отливни канали

брой

годишно

8

1

5

14

14.М02

Подобряване качеството и
ефективността на канализацията

Детайлен хидравличен модел на канализационната мрежа на СО

брой

еднократно

1

1

5

14

14.М03

Дължина на закабеляване на мрежите високо напрежение в
застроените части на София

km

на три години

10

2

2

4

04.М01

Създаване на клъстъри

брой

СО

годишно

10

2

2

4

04.М02

Провеждане на промоционални кампании

брой

СО

годишно

7

2

2

4

04.М03

Подкрепени високо-технологични и интензивни на знание дейности

брой

СО

годишно

70

2

2

4

04.М04

Разработване на стимули за съществуващи иновативни
производства и осъщесествени сътрудничества

брой

СО

годишно

7 различни стимули; 70
сътрудничества

2

2

4

04.М05

Подкрепени малки и средни предприятия

брой

СО

годишно

30 средни и 150 малки
предприятия

2

2

4

04.М05

Интелигентни решения за модернизация
и доизграждане на
електроснабдителната
инфраструктура, ускорена
децентрализация и либерализация на
пазара
Целенасочена политика за създаване на
клъстери от синергични бизнеси
Промотиране на София като найдоброто място за иновации в
Югоизточна Европа, чрез реклама,
създаване на условия за инвестиции и
развитие на експортния потенциал
Подкрепа за високо-технологични и
интензивни на знание дейности
Разработване на стимули за
съществуващи иновативни
производства и сътрудничество между
общината и тях
Програма за подкрепа на малки и средни
предприятия на територията на
Столична община
Програма за подкрепа на малки и средни
предприятия на територията на
Столична община

Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
НАГ

Ефективност на подкрепата на малките и средни предприятия

комплексен

СО

годишно

Увеличение на оборота
два пъти и на
печалбата с поне 30%
от вложената сума в
рамките на поне две
последователни години.
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

2

2

4

04.М06

2

2

4

04.М07

2

2

4

04.М08

2

2

4

04.М09

2

2

5

05.М01

2

2

5

05.М01

2

2

5

05.М01

2

2

5

05.М01

2

2

5

05.М02

2

2

5

05.М02

2

2

5

05.М03

2

2

5

05.М03

2

2

5

05.М03

2

2

5

05.М03

2

2

5

05.М03

2

2

5

05.М04

2

2

5

05.М04

2

2

5

05.М04

2

2

5

05.М04

2

2

6

06.М01

Мярка
Провеждане на информационни кампании и
консултации за бизнеса по темите за
зелената сделка и кръговата икономика
Стимулиране на сътрудничеството с
научни институти и висши учебни
заведения на територията на Столична
община
Създаване на фонд за инвестиции и
практически опит за ключови и
благоустройтсвени проекти на СО
Привличане на инвестиции в
икономически по-слабо развити райони
Оптимизиране на общинските
административни процеси и ресурси
Оптимизиране на общинските
административни процеси и ресурси
Оптимизиране на общинските
административни процеси и ресурси
Оптимизиране на общинските
административни процеси и ресурси
Създаване на симулационни модели за
планиране и управление
Създаване на симулационни модели за
планиране и управление
Увеличаване на количеството и
качеството на взаимодействието,
включително дигиталното, между
община, държава, граждани и бизнес
Увеличаване на количеството и
качеството на взаимодействието,
включително дигиталното, между
община, държава, граждани и бизнес
Увеличаване на количеството и
качеството на взаимодействието,
включително дигиталното, между
община, държава, граждани и бизнес
Увеличаване на количеството и
качеството на взаимодействието,
включително дигиталното, между
община, държава, граждани и бизнес
Увеличаване на количеството и
качеството на взаимодействието,
включително дигиталното, между
община, държава, граждани и бизнес
Увеличаване на количеството налични
данни и улесняване на достъпа до тях,
включително в реално време
Увеличаване на количеството налични
данни и улесняване на достъпа до тях,
включително в реално време
Увеличаване на количеството налични
данни и улесняване на достъпа до тях,
включително в реално време
Увеличаване на количеството налични
данни и улесняване на достъпа до тях,
включително в реално време
Актуализиране на образователните
програми и моделите на работа в
образованието

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Провеждане на информационни кампании

брой

СО

годишно

7

Брой сътрудничества на СО с висши учебни заведения и научни
институти

брой

СО

годишно

21

Създаване на фонд за инвестиции

брой

СО

еднократно

1

Привличане на инвестиции с активното участие на Столична община

лев

СО

годишно

500 млн.

Създаване на стратегия за развитие на администрацията

брой

СО

еднократно

1

Въвеждане на регистър с общо предназначение, единна политика за
данни, както и цифрови стандарти и номенклатури за данни и
документ
Създаване на общински фонд „Благоустройство“

брой

СО

еднократно

1

брой

СО

еднократно

1

Създаване на централизирана система за управление на
информационната сигурност
Употреба на симулационни модели (напр. за параметрично планиране,
транспортен модел, моделиране на въздушните течения) в
общинските структури
Внедряване на системи от сензори за събиране на информация за
градската среда (напр. за трафика, за въздуха, за климата)
Създаване на интегрирана комуникационна стратегия

брой

СО

еднократно

1

брой

СО

на три години

3

брой

СО

годишно

3

брой

СО

еднократно

1

Провеждане на годишно представително, териториалнодиференцирано социологическо проучване за оценка на качеството на
живот сред жителите на общината

брой

СО

годишно

6

Създаване на Консултативен съвет по политиките на младежта към
кмета на Столична община

брой

СО

еднократно

1

Създаване на обществен консултативен орган към Столична община с
активно младежко представителство

брой

СО

еднократно

1

Създаване на звено за модериране и координация на проекти

брой

СО

еднократно

1

Създадена на общинска база данни

брой

СО

еднократно

1

Създаване на единна общинска географска информационна система

брой

СО

еднократно

1

Въвеждане на единна електронна система за обмен на данни от и към
гражданите

брой

СО

еднократно

1

Инвентаризирани и дигитализирани мрежи и съоръжения на
подземната инфраструктура (мин. газ, електроенергия,
телекомуникации, топлопроводи, ВиК), включващо и синхронизация на
информацията между дружествата и общината

брой

СО

годишно

5

Създаване на онлайн платформа за прием в училищата

брой

Направление
Дигитализация,

еднократно

1

VII_ Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка | 1212

лист 1213 от 1286

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

иновации и
икономическо развитие
Дирекция Образование

годишно

40

2

2

6

06.М01

Актуализиране на образователните
програми и моделите на работа в
образованието

Разработване и въвеждане на образователни програми с разширен
достъп до знание за наука, изкуство, околна среда и гражданско
образование, включване на практически умения, ефективно кариерно
ориентиране, ключови компетентности и др.

% от
учениците

2

2

6

06.М02

Подкрепа за личностното развитие и
учене през целия живот

Повишаване на достъпа до ресурси, образователни материали и
интернет в училищата и центровете за подкрепа на личностно
развитие (обекти с интернет и достъп до дигитални и физически
библиотеки и медиатеки)

%

Дирекция Образование

на две години

100

2

2

6

06.М02

Подкрепа за личностното развитие и
учене през целия живот

Подкрепа за участие на деца и възрастни в национални и международни
състезания, конкурси и пр. (подкрепени участия)

%

годишно

30

2

2

6

06.М03

Изграждане на качествена среда за
образование

Реализиране на пакет проекти за изграждане, разширяване и
реконструкция на детски градини и ясли

брой

на две години

70

2

2

6

06.М03

Изграждане на качествена среда за
образование

Реализиране на пакет проекти за изграждане, разширяване и
реконструкция на училища

брой

на две години

70

2

2

6

06.М03

Изграждане на качествена среда за
образование

Реновиране, разширяване и изграждане на качествена прилежаща среда
и база - двор, спортни обекти и спортна инфраструктура, площадки за
игра, библиотеки и пр., както и провеждане на благоустройствени
мероприятия, допълнително озеленяване

брой

Направление Култура,
образование, спорт и
малдежки дейности
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство

на две години

70

2

2

6

06.М04

Изграждане и/или модернизация на специализирани кабинети/
лаборатории/ работилници в учебните заведения и университетите

брой

Дирекция Образование

на две години

70

2

2

6

06.М05

Образователни и научни заведения с осигурена възможност за
ползване на сградния фонд и терени и от външни лица

брой

Дирекция Образование

на две години

110

2

2

6

06.М06

Подготовка и организация и провеждане на ежегодна академия за
директори на училища

брой

Дирекция Образование

на три години

4

2

2

6

06.М06

Провеждане на квалификационни курсове и обучения за преподаватели
(обхванати преподаватели)

%

Дирекция Образование

годишно

40

2

2

6

06.М06

Подобряване на физически условия на труд за преподавателите в
образователните обекти

брой

70

2

7

07.М01

Дял лечебни заведения, които предлагат дистанционна здравна
консултация

%

Направление
Обществено
строителство
Министерство на
здравеопазването

на две години

3

годишно

50

3

2

7

07.М02

Обновяване на съществуваща и
изграждане на нова образователна и
научна инфраструктура (подпомагаща
развитието на интерес към науката,
практически умения и ключови
компетентности)
Създаване на условия за гъвкаво
използване на сградния фонд, терените и
техническата база на образователни и
научни заведения
Подобряване на условия за труд и
кариерно развитие в сферата на
образованието
Подобряване на условия за труд и
кариерно развитие в сферата на
образованието
Подобряване на условия за труд и
кариерно развитие в сферата на
образованието
Изграждане и развитие на мобилни и
дистанционни здравни услуги
(телемедицина)
Модернизация на оборудването в
болничната и доболничната здравна
помощ

Дял лечебни заведения с модернизирано оборудване

%

годишно

80

3

2

7

07.М02

Оборудване на мобилни здравни пунктове

брой

еднократно

5

3

2

7

07.М03

Обновяване на лечебни заведения

%

70

2

7

07.М03

Обновяване на заведения за рехабилитация

брой

еднократно

2

3

2

7

07.М04

Изграждане на нова специализирана спортна инфраструктура

брой

Дирекция
"Здравеопазване"
Дирекция
"Здравеопазване"
Столична община

еднократно

3

еднократно

2

3

2

7

07.М04

Модернизация на оборудването в
болничната и доболничната здравна
помощ
Изграждане на качествена среда за
болнична и доболнична здравна грижа
Изграждане на качествена среда за
болнична и доболнична здравна грижа
Обновяване на съществуваща и
изграждане на нова специализирана
спортна инфраструктура
Обновяване на съществуваща и
изграждане на нова специализирана
спортна инфраструктура

Дирекция
"Здравеопазване",
Министерство на
здравеопазването
Министерство на
здравеопазването

Реконструиране на специализирана спортна инфраструктура

брой

Столична община

еднократно

4
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

3

2

7

07.М05

3

2

7

07.М05

3

2

7

07.М06

3

2

7

07.М07

3

2

7

07.М08

3

2

7

07.М09

3

2

7

07.М09

3

2

8

08.М01

3

2

8

3

2

3

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Обновяване на съществуваща и
изграждане на нова инфраструктура за
непрофесионален спорт, движение и игра
Обновяване на съществуваща и
изграждане на нова инфраструктура за
непрофесионален спорт, движение и игра
Насърчаване на здравословния начин на
живот
Развитие на компетенциите и
умениятана на здравните работници и
подобряване на условията за труд в
здравеопазването
Подпомагане профилактиката на
физическото и психическото здраве

Изграждане на нови места за игра и движение

брой

Районна администрация

годишно

50

Дял реконструирани места за игра и движение

%

Районна администрация

годишно

80

Дял от населението, обхванато от кампании за насърчаване на
здравословния начин на живот
Дял здравни работници, които са преминали през допълнителни
квалификационни курсове

%

Софияплан

годишно

20

%

Министерство на
здравеопазването

годишно

50

Дял обхванато население от кампании за профилактика на здравето

%

годишно

50

Насърчаване на възможностите за
физическа активност и спорт
Насърчаване на възможностите за
физическа активност и спорт
Дигитализизация в културата и
културното наследство

Дял деца до 18 години включени в извънкласна физическа активност

%

Дирекция
Здравеопазване,
Министерство на
здравеопазването
СО

на три години

70

Дял от населението, което живее на разстояние до 10 минути пеш от
място за движение и игра
Дигитализиране на данни за обекти НКЦ от местно и по-ниско
значение

%

на три години

30

годишно

600

08.М01

Дигитализизация в културата и
културното наследство

Интегриране на информация за дигитализирани обекти НКЦ в
дигитална/онлайн публична платформа (нова или във вече
съществуваща такава)

брой

годишно

600

8

08.М01

Дигитализизация в културата и
културното наследство

Дигитализиране на музейни експонати

брой

годишно

1000

2

8

08.М01

Дигитализизация в културата и
културното наследство

Дигитализационен център на СО за нуждите на културното
наследство

брой

еднократно

1

3

2

8

08.М02

Провеждане на приложно-научни изследвания в сферата на културата
и архитектурата

брой

годишно

14

3

2

8

08.М02

Подпомогнати събития за изява на творци и професионалисти в
различни сфери на изкуството, форуми, конкурси и прегледи

брой

годишно

28

3

2

8

08.М03

Обновяване на читалищата

брой

годишно

14

3

2

8

08.М03

Изграждане на нов общински културен център (Депо Клокотница)

брой

еднократно

1

3

2

8

08.М03

Изграждане на нова концертна зала

брой

еднократно

1

3

2

8

08.М03

Обновяване и разширяване на Столична библиотека

брой

еднократно

1

3

2

8

08.М04

Развитие на инструменти за подкрепа
дейността на творците в различни
сфери на културата
Развитие на инструменти за подкрепа
дейността на творците в различни
сфери на културата
Разширяване на мрежата от места за
култура и подобряване на материалната
им база
Разширяване на мрежата от места за
култура и подобряване на материалната
им база
Разширяване на мрежата от места за
култура и подобряване на материалната
им база
Разширяване на мрежата от места за
култура и подобряване на материалната
им база
Предоставяне на подкрепа за
творческата икономика

Създаване на фонд "Кино" на СО

брой

еднократно

1

3

2

8

08.М05

Местата за култура с удължено работно време (след 18:30 в делнични
дни)

брой

НСИ, Районна
администрация
Регионален
исторически музей
София, Направление
Архитектура и
градоустройство
Регионален
исторически музей
София, Направление
Архитектура и
градоустройство
Регионален
исторически музей
София, Софийска
градска художествена
галерия
Направление
Дигитализация,
иновации и
икономическо развитие
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление
Обществено
строителство
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности

на две години

10

Повишаване на интереса и достъпа до
култура и културно наследство

брой
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Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

3

2

8

08.М05

Повишаване на интереса и достъпа до
култура и културно наследство

Провеждане на културни събития в периферията

брой

3

2

8

08.М05

Повишаване на интереса и достъпа до
култура и културно наследство

Насърчаване на професионалната критика в областта на културата и
архитектурата - годишни награди за критика

брой

3

2

8

08.М06

Участвали в програми за повишаване на капацитета на заетите в
културата

брой

3

2

8

08.М06

Подпомагане на целеви изследвания за нуждите на културния
мениджмънт

3

2

8

08.М07

3

2

8

08.М07

3

2

8

08.М07

3

2

8

08.М07

3

2

8

08.М08

Развитие и надграждане на капацитет и
стандарти в музейната, библиотечната
и културна дейност, включително за
управление и партньорства
Развитие и надграждане на капацитет и
стандарти в музейната, библиотечната
и културна дейност, включително за
управление и партньорства
Развитие и прилагане на модели за
опазване, управление и социализация на
недвижимите културни ценности
Развитие и прилагане на модели за
опазване, управление и социализация на
недвижимите културни ценности
Развитие и прилагане на модели за
опазване, управление и социализация на
недвижимите културни ценности
Развитие и прилагане на модели за
опазване, управление и социализация на
недвижимите културни ценности
Подпомагане на регионалния и
международен обмен в културата

3

2

8

08.М08

Подпомагане на регионалния и
международен обмен в културата

3

2

8

08.М08

Подпомагане на регионалния и
международен обмен в културата

3

2

9

09.М01

3

2

9

09.М01

3

2

9

09.М02

3

2

9

09.М02

3

2

9

09.М03

3

2

9

09.М04

3

2

9

09.М04

3

4

10

10.М01

Усъвършенстване на маркетинговите
комуникации и на дигитализацията на
услугите в туристическия сектор
Усъвършенстване на маркетинговите
комуникации и на дигитализацията на
услугите в туристическия сектор
Обогатяване и подобряване на
туристическия продукт при баланс на
социален, екологичен и икономически
ефект
Обогатяване и подобряване на
туристическия продукт при баланс на
социален, екологичен и икономически
ефект
Оптимизиране на институционалната
организация на туризма в СО, на
координацията и партньорствата със
заинтересованите страни в региона
Устойчиво използване на местните
природни дадености за развитие на
"зелен" лечебен и здравословен туризъм
Устойчиво използване на местните
природни дадености за развитие на
"зелен" лечебен и здравословен туризъм
Интегрирано предоставяне на подкрепа
за бездомни лица и семейства, лица в
кризисна ситуация, лица пострадали от
домашно насилие и жертви на трафик

Мярка

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности

годишно

140

годишно

5

годишно

120

брой

Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности

годишно

7

Консервация, реставрация, експониране на ключови обекти

брой

еднократно

8

Кампании за популяризиране на културното наследство

брой

годишно

7

Подготовка на режими, планове за опазване и управление и модели за
опазване на обекти НКЦ

брой

на три години

5

Съставяне и разпространение на наръчник за граждани и институции,
собственици на сгради НКЦ

брой

Направление
Архитектура и
градоустройство
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Регионален
исторически музей
София
НАГ

еднократно

1

Развитие и популяризиране на портала за култура, включващ и карта
на обектите на културата

брой

еднократно

1

Провеждане на фестивали с национално и международно участие за
нематериално културно наследство, архитектура, музика, танц,
театър, визуални изкуства, кино и пр.
Подкрепени участия/ турнета/ резиденции на културни продукти от
София в региона и чужбина

брой

годишно

35

годишно

210

Дял на посетителите, удовлетворени от информационното
обслужване и от цялостното си пребиваване в дестинацията

%

Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
ОП Туризъм - Въпросник
за посетителите

годишно

90

Провеждане на събития с над 100 участници, представящи София като
туристическа дестинация

брой

ОП Туризъм

годишно

6

Обекти за обслужване на туризма, прилагащи принципи на кръговата
икономика и предлагащи местно произведени храни, напитки и услуги
спрямо базова 2021

%

ОП Туризъм

годишно

175

Дял на хотелиерството и ресторантьорството от нетните приходи
от продажби в СО

%

НСИ

годишно

1,5

Регионални инициативи и партньорства на СО - сключени
споразумения / предприети общи проекти за сътрудничество

брой

ОП Туризъм

на две години

5

Подобряване и маркиране на маршрути за достъп пеша и с велосипеди в
околоградския район на СО

км

на две години

25

Дял от местното население, което е удовлетворено от развитието
на туризма в общината

%

Направление Култура,
образование, спорт и
младежки дейности
ОП Туризъм - Въпросник
за посетителите

годишно

85

Центрове за комплексна социална и икономическа помощ за бездомни
хора и хора в кризистна ситуация

брой

СО

еднократно

2

брой
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

3

4

10

10.М01

3

4

10

10.М02

3

4

10

10.М02

3

4

10

10.М03

3

4

10

10.М03

3

4

10

10.М04

3

4

10

10.М04

3

4

10

10.М05

3

4

10

10.М06

3

4

10

10.М07

3

4

10

10.М07

3

4

10

10.М07

3

4

10

10.М08

3

4

10

10.М09

3

4

11

11.М01

3

4

11

11.М01

3

4

11

11.М01

3

4

11

11.М02

3

4

11

11.М02

3

4

11

11.М02

3

4

11

11.М02

3

4

11

11.М03

3

4

11

11.М03

3

4

11

11.М04

Мерна
единица

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Мярка

Индикатор

Интегрирано предоставяне на подкрепа
за бездомни лица и семейства, лица в
кризисна ситуация, лица пострадали от
домашно насилие и жертви на трафик
Създаване и прилагане на инструменти в
подкрепа изграждането на активни
квартални общности
Създаване и прилагане на инструменти в
подкрепа изграждането на активни
квартални общности
Развитие и разширяване на обхвата на
социалните услуги
Развитие и разширяване на обхвата на
социалните услуги
Създаване и прилагане на модели за
осигуряване на достъпни жилища
Създаване и прилагане на модели за
осигуряване на достъпни жилища

Създаване и поддръжка на актуална база данни с годишно отчитане на
посещаващите приютите, вкл. с проследяване на информация за
адаптацията им в социалния живот

брой

Кризистните
центрове, СО

годишно

1

Реновирани и активно-използвани помещения/сгради за общностни
занимания в кварталите

брой

Районни
администрации, СО

на три години

6

Работещи общностни градини за градско градинарство в кварталите

брой

Районни
администрации, СО

на две години

18

Изграждане на нови центрове за социални услуги (включително и
интегрирани)
Дял обновени и модернизирани социални услуги и техните сгради

брой

СО

на три години

37

%

СО

на три години

50

Нови общински жилища, включително и с ПЧП

брой

СО

на две години

4000

Създаване на модел за ползване на съществуващите жилища като
социални чрез посредник и гарант общината, включително и услуга
Жилищен медиатор
Създаване на обучителен център за специализиран и помощен персонал
за предоставяне на асистентски, административни и социални услуги
на уязвими групи
Дял от уличната и алейната мрежа на населените места в СО с
работещо улично осветление
Създаване на пространства за интегрирана подкрепа за социалноикономическо приобщаване

брой

СО

годишно

1

брой

СО

на три години

1

%

СО

на две години

80

брой

СО

еднократно

9

Създаване на центърове за младежки занимания

брой

СО

еднократно

3

Дял от уязвимите групи, включени в пазара на труда

%

Бюро по труда

годишно

50

Създаване на социални предприятия

брой

еднократно

6

Създаване на центрове за настаняване от семеен тип и защитени
жилища в новоизграждащи се сгради
Дефиниране на визуалните коридори в нормативната рамка

брой

Министерство на
труда и социалната
политика
СО

еднократно

6

брой

СО

еднократно

1

Актуализиран ОУП с отразени визуални коридори при формирането на
градоустройствените параметри
Актуализирани ПУП спрямо актуализирания ОУП

брой

СО

еднократно

1

%

СО

еднократно

100

Обновяване на междублокови пространства чрез съвременен дизайн,
предоставящи разнообразни функции
Премахване на нерегламентирани паркинги

брой

СО

годишно

30

%

СО

годишно

100

Детски площадки в добро състояние

%

СО

годишно

80

Спортни площадки в добро състояние

%

СО

годишно

70

Изграждане на нови пазари

брой

СО

на три години

1

Обновяване на съществуващи пазари

брой

СО

на три години

4

Нови и обновени пешеходни зони и площади

брой

СО

на две години

11

Развитие на капацитета на социалните
работници и подобряване на условията за
труд в системата на социалните услуги
Подобряване на сигурността в
градската среда
Създаване и прилагане на пакет от
инструменти за интеграция на всички
уязвими групи и включването им в
социално-икономическия живот на града
Създаване и прилагане на пакет от
инструменти за интеграция на всички
уязвими групи и включването им в
социално-икономическия живот на града
Създаване и прилагане на пакет от
инструменти за интеграция на всички
уязвими групи и включването им в
социално-икономическия живот на града
Развитие на система от социални
предприятия и насърчаване на
солидарната икономика
Създаване на програми за приобщаване на
възрастните хора в активния живот
Дефиниране, създаване и опазване на
специфични градски силуети
Дефиниране, създаване и опазване на
специфични градски силуети
Дефиниране, създаване и опазване на
специфични градски силуети
Обновяване и поддръжка на
междублоковите пространства
Обновяване и поддръжка на
междублоковите пространства
Обновяване и поддръжка на
междублоковите пространства
Обновяване и поддръжка на
междублоковите пространства
Обновяване на пазарите и създаване на
нови с фокус фермерска продукция
Обновяване на пазарите и създаване на
нови с фокус фермерска продукция
Обновяване на съществуващи и
реализация на нови публични

Период на отчитане
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Стратегическа
цел

Приоритет

Специфична
цел

Код
Мярка

3

4

11

11.М04

3

4

11

11.М04

3

4

11

11.М04

3

4

12

12.М01

3

4

12

12.М01

3

4

12

12.М02

3

4

12

12.М02

3

4

12

12.М02

Мярка
пространства с фокус върху
съвременния и устойчив дизайн
Обновяване на съществуващи и
реализация на нови публични
пространства с фокус върху
съвременния и устойчив дизайн
Обновяване на съществуващи и
реализация на нови публични
пространства с фокус върху
съвременния и устойчив дизайн
Обновяване на съществуващи и
реализация на нови публични
пространства с фокус върху
съвременния и устойчив дизайн
Дълбоко обновяване на съществуващия
жилищен сграден фонд
Дълбоко обновяване на съществуващия
жилищен сграден фонд
Създаване и прилагане на механизми за
поддръжка и управление на жилищния
фонд
Създаване и прилагане на механизми за
поддръжка и управление на жилищния
фонд
Създаване и прилагане на механизми за
поддръжка и управление на жилищния
фонд

Мерна
единица

Индикатор

Източник на
информация

Целева стойност
към 31.12.2027 г.

Период на отчитане

Обособяване на споделени улици

брой

СО

на две години

20

Нови и обновени безопасни и комфортни пешеходни и велосипедни
връзки, преодоляващи инфраструктурните и природни делители на
градската територия

брой

СО

на две години

20

Дял жители в София на 400 м. от пешеходно публично пространство

%

СО

годишно

95

Дял обновени (дълбоко) жилищни сгради

%

СО

годишно

30

Дял обновени (дълбоко) жилищни сгради спрямо РЗП

%

СО

годишно

30

Провеждане на изследване с цел установяването на необитаваните
жилища за всяка една жилищна сграда

брой

СО

годишно

1

Създаване и прилагане на модел за намаляване на необитаваните
жилища

брой

СО

годишно

1

Информационни кампании за методи за подобряване на състоянието на
жилищния фонд, насочени към собствениците на имоти

брой

СО

годишно

7
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VII.2. Приложение №3 - Индикатори за резултат
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

1

1

Дял Тзв с частна собственост

%

1

1

Площ на дървесните масиви

ha

1

1

ha

1

1

Имоти частна собственост,
попадащи в ОЗС за ШОП в
зелените клинове
Площ от територията
нереализирани паркове и градини

1

1

1

Източник на данни

Източник на
информация

Обхват (ГЕ)

Базова стойност

Целева стойност
2027

Период на отчитане

Референция ПРР
2021-2027

ОУП, Кадастрална карта,
кадастрален регистър
Copernicus
(https://land.copernicus.eu/paneuropean/high-resolutionlayers/forests/forest-type1/status-maps/forest-type-2018
)
Софияплан, Кадастрална карта,
кадастрален регистър

Софияплан

Всички ГЕ

18,82

10

годишно

Софияплан

ГЕ попадащи в
широкия обхват на
зелените клинове

5391

5491

на три години

Софияплан

16521

16206

годишно

RCR 95

ha

ОУП

Софияплан

3603

3353

на три години

RCR 95

Дял от населението с пешеходен
достъп (400 м) до детски
площадки

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

77,78

90

на две години

1

Дял от населението с пешеходен
достъп (600 м) до спортни
площадки

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

20,4

40

на две години

1

1

Дял от населението с пешеходен
достъп (600 м) до дворове на
училища с обществен достъп

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

22,64

80

на три години

1

1

Дял жители, необслужени от
паркове и градини

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

34

26

на три години

RCR 95

1

1

брой

ИАОС

ИАОС

62

35

годишно

RCR 50

1

1

брой

ИАОС

ИАОС

Всички ГЕ

41

35

годишно

RCR 50

1

1

брой

ИАОС

ИАОС

Всички ГЕ

82

35

годишно

RCR 50

1

1

брой

ИАОС

ИАОС

Всички ГЕ

55

35

годишно

RCR 50

1

1

µg/m³

ИАОС

ИАОС

Всички ГЕ

40,82

40

годишно

1

1

µg/m³

ИАОС

ИАОС

Всички ГЕ

42,45

40

годишно

1

1

Брой дни с регистрирани
превишения на пределната
средноденонощна стойност на
ФПЧ10, измерени в пункт Павлово
за мониторинг на КАВ в СО
Брой дни с регистрирани
превишения на пределната
средноденонощна стойност на
ФПЧ10, измерени в пункт
Младост за мониторинг на КАВ в
СО
Брой дни с регистрирани
превишения на пределната
средноденонощна стойност на
ФПЧ10, измерени в пункт Надежда
за мониторинг на КАВ в СО
Брой дни с регистрирани
превишения на пределната
средноденонощна стойност на
ФПЧ10, измерени в пункт
Хиподрума за мониторинг на КАВ в
СО
Превишаване на средногодишна
норма (СГН) за ФПЧ 10 в пункт
Павлово
Превишаване на средногодишна
норма (СГН) за ФПЧ 10 в пункт
Надежда
Средногодишна концентрация на
ФПЧ 2.5 спрямо базова 2017 г.

ГЕ попадащи в
широкия обхват на
зелените клинове
ГЕ попадащи в
широкия обхват на
зелените клинове
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Всички ГЕ

µg/m³

ИАОС

ИАОС

СО

26,58

20

годишно
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на данни

Източник на
информация

Обхват (ГЕ)

Целева стойност
2027

Базова стойност

Период на отчитане

Референция ПРР
2021-2027

Средногодишна норма за азотен
диоксид (NO2) при базово мерене в
Младост за 2019 г.
Дял замърсени почви

µg/m³

ИАОС

ИАОС

СО

23,18

20,9

годишно

%

Софияплан

Софияплан

41,44

21

на две години

1

Степен на изграденост на
канализационната мрежа като дял
от дължината на уличната мрежа

%

СВ, ГИС София

Софияплан

63,43

95

годишно

1

1

Дял на имотите с устройствени
проблеми, през които минава река

%

Софияплан, Кадастрална карта,
кадастрален регистър

Софияплан

50

25

на три години

1

1

Площ на ново-запечатани почви

ha/година

Copernicus

Софияплан

ГЕ с данни за
замърсяване на
почвите
Урбанизирани
територии (площ
ЗП/площ ГЕ - над
0.037)
ГЕ с данни за
устройствени
проблеми с реките
СО

66,38

33,3

на три години

1

1

km²

ОУП

Софияплан

СО

35

35

на три години

RCR 37

1

1

km²

БДДР

Софияплан

СО

14

7

на две години

RCR 35, RCR 38

1

1

km²

БДДР

Софияплан

СО

17

8

на две години

RCR 35, RCR 38

1

1

km²

БДДР

Софияплан

СО

31

15

на две години

RCR 35, RCR 38

1

1

km²

СО

Софияплан

София-град

64

20

на три години

1

1

km²

СО

Софияплан

София-град

45

15

на три години

1

1

km²

СО

Софияплан

София-град

96

30

на три години

1

1

Територии в риск от активни
свлачища
Територии с риск от наводнения висока степен
Територии с риск от наводнения средна степен
Територии с риск от наводнения ниска степен
Уязвимост от топлинни вълни висока
Уязвимост от топлинни вълни средна
Уязвимост от топлинни вълни ниска
Площ на ново-запечатани почви

ha/година

Софияплан, Urban atlas

Софияплан

24,37

15,84

на три години

1

1

Площ на дървесните масиви

ha

Copernicus

Софияплан

ГЕ попадащи в
широкия обхват на
зелените клинове
СО

60657

60807

на три години

1

1

%

Софияплан

Софияплан

СО

29

35

на три години

1

2

мВтч/г

ЧЕЗ

Софияплан

3384,4

на три години

RCR 26

2

мВтч/г

СО - направл. „Зелена система,
екология и земеползване“
(инвентаризации по Конвента
на кметовете)

Софияплан

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
СО

5582,58

1

Дял от територията с богато
биоразнообразие
Годишно потребление на
електроенергия за отопление в
жилищни сгради спрямо базова
2017 за ГЕ
Годишно потребление на енергия
от ВЕИ инсталации в жилищни
сгради (без биомаса/дърва)

26841

106000

на три години

RCR 31, RCR 32, RCR
33

1

2

Годишно потребление на енергия
от централно топлоснабдяване в
жилищни сгради, средно за ГЕ

мВтч/г

Топлофикация

Софияплан

11453,5

11149

на три години

1

2

Годишно потребление на енергия
от природен газ в жилищни сгради
за ГЕ

мВтч/г

Овергаз

Софияплан

1030,9

1663,82

на три години

1

2

Годишно потребена енергия от
биомаса /пелети/ в жилищни
сгради за ГЕ

мВтч/г

СО - направл. „Зелена система,
екология и земеползване“

Софияплан

1132,79

1397,35

на три години

1

2

Годишно потребление на твърди
и течни изкопаеми горива в
жилищни сгради при базова 2017
за ГЕ

мВтч/г

СО - направл. „Зелена система,
екология и земеползване“

Софияплан

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)

973

534,11

на три години

1

1

1

1

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на данни

Източник на
информация

Обхват (ГЕ)

Целева стойност
2027

Базова стойност

Период на отчитане

1

2

Годишни енергийни спестявания
от енерго-спестяващи мерки в
жилищата

мВтч/г

СО - направл. „Зелена система,
екология и земеползване“
(инвентаризации по Конвента
на кметовете)

Софияплан

СО

0

289600

на три години

1

2

Дял от площта за урбанизация по
ОУП във всяка ГЕ, обслужена с
електроснабдяване

%

Кадастрална карта,
кадастрален регистър, ЧЕЗ

Софияплан

52,99

70

на три години

1

2

Дял от площта за урбанизация по
ОУП във всяка ГЕ, обслужена с
централно топлоснабдяване

%

Топлофикация

Софияплан

25,1

26,4

на три години

1

2

Дял от площта за урбанизация по
ОУП във всяка ГЕ, обслужена с
газоснабдяване от мрежа

%

Овергаз

Софияплан

12,11

12,7

на три години

1

3

тон

НСИ

Софияплан

662987

464090

годишно

1

3

тон

НСИ

Софияплан

СО

21281

14897

годишно

1

13

Общо образувани битови
отпадъци
Директно депонирани битови
отпадъци от общото количество
генерирани отпадъци
Обща дължина на веломрежата

Потенциал за
застрояване
(възможност по
устройствена зона
ОУП)
Потенциал за
застрояване
(възможност по
устройствена зона
ОУП)
Потенциал за
застрояване
(възможност по
устройствена зона
ОУП)
СО

km

Софияплан

Софияплан

СО

78

200

годишно

Референция ПРР
2021-2027
RCR 27, RCR 28

RCR 33

RCR 64

1

13

Гъстота на веломрежата

km/km²

Софияплан

Софияплан

София-град

0,307

1

годишно

1

13

%

Софияплан, ГИС София

Софияплан

София-град

10

30

годишно

1

13

Дължина на веломрежата спрямо
дължина ПУМ
Дял обособена веломрежа

%

Софияплан

Софияплан

София-град

60

75

годишно

1

13

km

Софияплан, ГИС София

Софияплан

СО

256

320

годишно

1

13

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

100

годишно

RCR 55, RCR 62

13

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

97

100

годишно

RCR 55, RCR 62

1

13

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

98

100

годишно

RCR 55, RCR 62

1

13

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

24

40

годишно

RCR 63

1

13

Дял на населението с пешеходен
достъп до метро и бързи
трамваи (номера 5, 7 и 22) до 600 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

38

50

годишно

RCR 63

1

13

Дял на населението с пешеходен
достъп до метро и бързи
трамваи (номера 5, 7 и 22) до 800 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

50

65

годишно

RCR 63

1

13

km/km²

ГИС София

Софияплан

1,02

1,07

годишно

1

13

Гъстота на първостепенната
улична мрежа (вкл. пътища) СО
Гъстота на първостепенната
улична мрежа (вкл. пътища) - град
София

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
СО

92

1

Дължина обособени бус ленти или
обособени трамвайни трасета и
метро
Дял на населението с пешеходен
достъп до спирка на масов
обществен градски транспорт
до 400 м
Дял на населението с пешеходен
достъп до спирка на масов
обществен градски транспорт
до 600 м
Дял на населението с пешеходен
достъп до спирка на масов
обществен градски транспорт
до 800 м
Дял на населението с пешеходен
достъп до метро и бързи
трамваи (номера 5, 7 и 22) до 400 м

km/km²

ГИС София

Софияплан

София-град

2,9

3,1

годишно
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на данни

Източник на
информация

Обхват (ГЕ)

Базова стойност

Целева стойност
2027

Период на отчитане

km/km²

ГИС София

Софияплан

СО

3,37

3,5

на две години

km/km²

ГИС София

Софияплан

София-град

12,32

12,8

на две години

%

Софийска вода

Софияплан

СО

45,17

40

годишно

брой/100km/год.

Софийска вода

Софияплан

СО

98

85

годишно

Жители, ползващи
новоизградената/рехабилитирана
водопроводна мрежа
Дял на канализационната мрежа
спрямо дължината на уличната
мрежа

брой

Софийска вода

Софияплан

СО

0

80000

годишно

%

Софийска вода/ГИС София

Софияплан

63,43

95

годишно

Жители, присъединени към
смесена/битова канализационна
мрежа
Дял от площта за урбанизация по
ОУП във всяка ГЕ, обслужена с
газоснабдяване от мрежа

брой

Софийска вода

Софияплан

Урбанизирани
територии (площ
ЗП/площ ГЕ - над
0.037)
СО

0

80000

годишно

%

Овергаз

Софияплан

12,11

12,7

на три години

14

Дял от площта за урбанизация по
ОУП във всяка ГЕ, обслужена с
централно топлоснабдяване

%

Топлофикация

Софияплан

25,1

26,4

на три години

1

14

Дял от площта за урбанизация по
ОУП във всяка ГЕ, обслужена с
електроснабдяване

%

Кадастрална карта,
кадастрален регистър, ЧЕЗ

Софияплан

52,99

70

на три години

2

4

Разходи за НИРД

лев

ОПИК

Софияплан

Потенциал за
застрояване
(възможност по
устройствена зона
ОУП)
Потенциал за
застрояване
(възможност по
устройствена зона
ОУП)
Потенциал за
застрояване
(възможност по
устройствена зона
ОУП)
СО

420000000

750000000

годишно

2

4

брой

ЕИП на ЕСИФ

Софияплан

Всички ГЕ

285

350

годишно

2

4

лев

investsofia

Софияплан

СО

3300000000

5000000000

годишно

2

4

%

GEM

Софияплан

СО

3,16

10

годишно

2

4

%

investsofia

investsofia

СО

65028

100000

годишно

2

5

%

Столичен инспекторат

Софияплан

СО

13

80

годишно

2

5

%

Столична община

Софияплан

СО

0,08

15

годишно

2

5

%

Изследване Качество на
данните по ресори

Софияплан

СО

86

100

годишно

2

5

Брой проекти, изпълнявани по
оперативните програми
„Иновации и
конкурентоспособност“ и „Наука
и образование за интелигентен
растеж“ за програмен период (без
проектите за подкрепа свързани
с Ковид 19)
Размер на инвестиции в сектори
“Професионални дейности и
научни изследвания” и “Създаване
и разпространение на информация
и творчески продукти”
Предприемаческа активност (в
начална фаза)
Дял заети във
високотехнологични сфери
Дял ползотворно обработени
сигнали, подавани от граждани
Дял от общинския бюджет, който
се разпределя с директното
участие на граждани
Дял от базите данни,
съхранявани, обновявани и
обработвани в машинно-четим
формат и единен стандарт
Дял от данните, съхранявани и
достъпвани през единна база
данни

%

Изследване Качество на
данните по ресори

Софияплан

СО

56

70

годишно

1

13

1

13

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14

1

Гъстота на цялата улична мрежа
(вкл. пътища)
Гъстота на цялата улична мрежа
(вкл. пътища) - град София
Общи загуби на вода във
водоснабдителната система
Аварии по водопроводната мрежа

Референция ПРР
2021-2027

RCR 43

RCR 41

RCR 42, RCR 44

RCR 04, RCR 05
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на данни

Източник на
информация

Обхват (ГЕ)

Базова стойност

Целева стойност
2027

Период на отчитане

Дял на услугите, които се
предоставят и отчитат по
автоматизиран начин
Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински и държавни училища

%

Изследване Качество на
данните по ресори

Софияплан

СО

50

100

годишно

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

38,17

20

на две години

6

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински детски градини

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

33,11

15

на две години

2

6

ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от
НВО за 4-ти и 7-ми клас

брой

НСИ

Софияплан

38

20

годишно

2

6

Брой училища с ниски оценки от
матурите по БЕЛ

брой

НСИ

Софияплан

22

10

годишно

2

6

Концентрация на население на
възраст над 15 години, което
получава социални помощи от АСП

%

ГРАО, АСП

Софияплан

18,02

13

на три години

2

6

Брой домакинства, отопляващи
се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г.

брой

НСИ

Софияплан

51809

10000

на три години

2

6

Неудовлетвореност от доходи

%

Социологическо проучване за
качеството на живот,
Софияплан

Софияплан

35,46

25

на две години

2

6

%

НСИ

Софияплан

40

30

на две години

2

6

брой

НСИ

Софияплан

СО

680

300

годишно

3

7

Дял от средната работна
заплата, отделяна за осреднен
месечен наем
Брой ученици от 1 до 8 клас, които
отпадат от образователнатата
сиситема
Дял от населението с пешеходен
достъп (400 м) до детски
площадки

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
СО

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

77,78

90

на две години

3

7

Дял от населението с пешеходен
достъп (600 м) до спортни
площадки

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

20,4

40

на две години

3

7

Дял от населението с пешеходен
достъп (600 м) до дворове на
училища с обществен достъп

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

22,64

80

на две години

3

7

Лица с прекъснати
здравноосигурителни права

%

НЗОК

Софияплан

13,15

10

годишно

3

7

Дял хора, напълно удовлетворени
от здравословното си състояние

%

Софияплан

34

50

на две години

3

7

%

Софияплан

СО

29

50

на две години

3

8

Дял от населението, което
практикува спорт поне 2 часа
седмично
Лица с прекъснати
здравноосигурителни права

Социологическо проучване за
качеството на живот,
Софияплан
Социологическо проучване за
качеството на живот,
Софияплан
НЗОК

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
СО

Софияплан

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)

13,15

10

на две години

2

5

2

6

2

%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на данни

Източник на
информация

3

8

Брой домакинства, отопляващи
се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г.

брой

НСИ

Софияплан

3

8

ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от
НВО за 4-ти и 7-ми клас

брой

НСИ

Софияплан

3

8

Концентрация на население на
възраст над 15 години, което
получава социални помощи от АСП

%

ГРАО, АСП

Софияплан

3

8

Лица с прекъснати
здравноосигурителни права

%

НЗОК

Софияплан

3

8

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински и държавни училища

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

3

8

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински детски градини

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

3

9

Дял на населението с пешеходен
достъп до масов обществен
градски транспорт до 400 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

3

9

Дял на населението с пешеходен
достъп до масов обществен
градски транспорт до 600 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

3

9

Дял на населението с пешеходен
достъп до масов обществен
градски транспорт до 800 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

3

9

Дял на населението с пешеходен
достъп до метро и бързи
трамваи (номера 5, 7 и 22) до 400 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

3

9

Дял на населението с пешеходен
достъп до метро и бързи
трамваи (номера 5, 7 и 22) до 600 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

3

9

Дял на населението с пешеходен
достъп до метро и бързи
трамваи (номера 5, 7 и 22) до 800 м

%

ЦГМ, ГРАО

Софияплан

3

9

Дял жители, обслужени от
паркове и градини

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

3

9

Площ на дървесните масиви

ha

Copernicus

3

9

%

Софияплан

3

10

%

3

10

3

10

Дял от територията с богато
биоразнообразие
Относителен дял на бедните
спрямо линията на бедност за
областта
Отношение между доходите на
най-бедните и най-богатите
20% от домакинствата
Коефициент на Джини

Обхват (ГЕ)

Базова стойност

Целева стойност
2027

Период на отчитане

51809

10000

на три години

38

20

годишно

18,02

13

на три години

13,15

10

годишно

38,17

20

на две години

33,11

15

на две години

92

100

годишно

97

100

годишно

98

100

годишно

24

40

годишно

38

50

годишно

50

65

годишно

66

74

на две години

Софияплан

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
СО

60657

60807

на три години

Софияплан

СО

29

35

на три години

НСИ

НСИ

СО

22,4

18

годишно

отношение

НСИ

НСИ

СО

8,9

6,6

годишно

отношение

НСИ

НСИ

СО

41,4

35

годишно
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на данни

Източник на
информация

Обхват (ГЕ)

Целева стойност
2027

Базова стойност

Период на отчитане

Процент от населението,
живеещо с материални лишения
Население в риск от бедност или
социално изключване
Брой домакинства, отопляващи
се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г.

%

НСИ

НСИ

СО

29,9

25

годишно

%

НСИ

НСИ

СО

25,9

19

годишно

брой

НСИ

Софияплан

51809

10000

на три години

10

Концентрация на население на
възраст над 15 години, което
получава социални помощи от АСП

%

ГРАО, АСП

Софияплан

18,02

13

на три години

3

10

Лица с прекъснати
здравноосигурителни права

%

НЗОК

Софияплан

13,15

10

годишно

3

10

Неудовлетвореност от доходи

%

Социологическо проучване за
качеството на живот,
Софияплан

Софияплан

35,46

25

на две години

3

10

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински и държавни училища

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

38,17

20

на две години

3

10

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински детски градини

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

33,11

15

на две години

3

11

Гъстота на цялата улична мрежа
(вкл. пътища) в урбанизирани
територии

km/km²

ГИС София

Софияплан

12,32

12,8

на две години

3

11

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински и държавни училища

% необслужено
население на ГЕ

Софияплан, ГРАО

Софияплан

38,17

20

на две години

3

11

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински детски градини

% необслужено
население на ГЕ

Софияплан, ГРАО

Софияплан

33,11

15

на две години

3

11

Дял от населението с пешеходен
достъп (400 м) до детски
площадки

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

77,78

90

на две години

3

11

Дял от населението с пешеходен
достъп (600 м) до спортни
площадки

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

20,4

40

на две години

3

11

Дял от населението с пешеходен
достъп (600 м) до дворове на
училища с обществен достъп

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

22,64

80

на две години

3

11

Дял жители, обслужени от
паркове и градини

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

66

74

на две години

3

11

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

67,5

30

на две години

3

11

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

СО

8,38

5

на две години

3

11

Неудовлетворени от
безопасността в квартала
Цялостно неудовлетворени от
квартала, в който живеят
Неудовлетворени от
състоянието на улиците и
сградите в квартала

Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Урбанизирани
територии (площ
ЗП/площ ГЕ - над
0.037)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
СО

%

Софияплан, ГРАО

Софияплан

СО

59,8

30

на две години

3

10

3

10

3

10

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Програма за София за периода 2021 - 2027г.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа
цел

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на данни

Източник на
информация

3

12

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински и държавни училища

% необслужено
население на ГЕ

Софияплан, ГРАО

Софияплан

3

12

Дял от населението без
пешеходен достъп (600 м) до
общински детски градини

% необслужено
население на ГЕ

Софияплан, ГРАО

Софияплан

3

12

ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от
НВО за 4-ти и 7-ми клас

брой

НСИ

Софияплан

3

12

Лица с прекъснати
здравноосигурителни права

%

НЗОК

Софияплан

3

12

Брой домакинства, отопляващи
се на твърди горива по данни от
преброяване на НСИ 2011 г.

брой

НСИ

Софияплан

3

12

Концентрация на население на
възраст над 15 години, което
получава социални помощи от АСП

%

ГРАО, АСП

Софияплан

3

12

Неудовлетвореност от доходи

%

Социологическо проучване за
качеството на живот,
Софияплан

Софияплан

Обхват (ГЕ)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
Населени
територии
(гъстота над 750
хора/km²)
СО

Базова стойност

Целева стойност
2027

Период на отчитане

38,17

20

на три години

33,11

15

на три години

38

20

годишно

13,15

10

на две години

51809

10000

на три години

18,02

13

на три години

35,46

25

на две години
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
43/25.11.2021г.
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда н водите

ф?Регионална инспекция по околната среда н водите - София

Регионална инспекция по околната среда и водите - София

РЕШЕНИЕ № CO -

ЕО/2021 г.

Изх. №
2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

ДО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО”
УЛ. „СЕРДИКА” № 5
ГР. СОФИЯ -1000

Относно: План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗДРАВКОВ,
Във връзка с внесена в Регионалната инспекция по околната среда и водите София преписка и на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, ДВ, бр.
57/2004 г., изм. и доп.) приложено Ви предоставям Решение № CO ЕО/2021 г. на
директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична оценка на горецитирания план.
Съгласно горепосочената разпоредба от Наредбата за ЕО, е необходимо да обявите
решението в 3-дневен срок от получаването му чрез страницата на възложителя в интернет
и/или по друг подходящ начин.
На основание чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО следва до 14 дни преди одобряване
на плана да внесете в РИОСВ - София обобщена справка, включваща анализ на
съответствието па плана с условията в решението.
Съгласно изискванията на нормативната уредба, писмено произнасяне на РИОСВ София по посочената по-горе обобщена справка трябва да е налично преди одобряването
на плана.

Приложение: Решение № CO -

ЕО/2021 г.

С уважение,

инж.
Директор я^Фегнона.чнаДр^Пекция по околната среда и водите - София

“S
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На основание чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл.
14, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г.. изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба
за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп ), представена писмена документация от възложителя по
чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено
становище от Столична регионална здравна инспекция
РЕ ШИX

да не се извършва екологична оценка на План за интегрирано развитие на Столична
община за периода 2021 - 2027 г., при прилагането, на който няма вероятност да се окаже
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве
възложител: Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство”, адрес: гр.
София, ул.„Сердика” № 5
характеристика на плана: Разработването на План за интегрирано развитие на Столична
община, за периода. 2021 - 2027 г. (Програма за София) е в изпълнение на изискванията на чл.
8, ал. 2, т. 3 и чл. 13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Методическите указания на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнението на План за
интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за София) е
възложено от кмета на Столична община към главния архитект на общината, който на свой
ред възлага задачата на Общинско предприятие „Софияплан”. Периодът на действие на
Програмата за. София е 7-годишен и обхваща годините от 2021 до 2027 г. Изпълнението на
Програмата не е предвидено да се извършва на разграничени етапи. За всяка мярка, чието
изпълнение се планира с този стратегически документ, има определен срок за изпълнение в
рамките на периода 2021 - 2027 г. Териториалният обхват на Програмата за София съвпада е
административните граници на Столична община (CO) и обхваща 38 населени места, от
които 4 града (София, Банкя, Бухово и Нови Искър) и 34 села.
В рамките на Програмата за София са определени зони (в рамките на административните
граници на CO) за прилагане па интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните
нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със
съседни общини.
Освен самостоятелни мерки на територията на Столична община, Програма за София
предвижда подкрепа за реализация на т. нар. Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в
сътрудничество със съседни общини.
Планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за
София) е стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети и
свързаните с тях мерки и действия за устойчиво развитие на общината и връзките й с други
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обшинн в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за
планиране ОТ ниво 2 и Общия устройствен план на общината (в съответствие с чл. 13, ал. 1 от
ЗРР). Документът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция
на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно
подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската
територия.
Стратегическа цел I: По-устойчиво развитие и подобрена свързаност
Стратегическа цел 1 поставя вниманието върху устойчивото развитие на общината и
възможностите за подобряване на свързаността и техническата й инфраструктура
посредством екологични, интелигентни и икономически ефективни решения. Тя интегрира
политиките на секторите околна среда, икономика и техническа инфраструктура, извеждайки
на преден план допълващите се помежду им дейности, с които се подпомага развитието на
всеки от тях заедно и поотделно.
Основни тематични области, които попадат във фокуса на целта са:
•
инвестиции в биоразнообразие и природен капитал;
•
устойчива енергия и потребление;
•
преход към ползване на нисковъглеродна енергия с увеличен дял на местното
производство от ВЕИ в CO;
•
подкрепа за подготовка на икономическите субекти за по-устойчиво развитие и
укрепване на конкурентоспособността им;
•
намаляване на потреблението на суровини и материали, и иновации в
производствените процеси;
•
инвестиции в подобряване на свързаността между отделните градски зони, между
отделните населени места в рамките на CO, както и за подобряване на транспортните връзки
със съседните общини;
•
подобряване на свързаността и укрепване на мрежите на техническата инфраструктура,
чрез повишаване на качеството и ефективността им.
Стратегическа цел 2: Повишаване конкурентоспособността иа общината и развитие на
икономика на знанието
Стратегическа цел 2 поставя вниманието върху развитието на по-конкурентна местна
икономика, базирана на иновации, повишена ефективност на предприятията и устойчиво
повишаване дела на заетост в сектори с висока добавена стойност и експортен потенциал.
Целта включва оптимизацията и реорганизацията на административните процеси в общината,
с което цели да увеличи възможностите за стратегическо планиране, развитие и социално
включване. Специално внимание се обръща на популяризирането и подобряването на
ефективността и продуктивността на образователните процеси, което да допринесе за
намаляване на социалните неравенства, създаване на по-добри условия за реализация на
гражданите и повишаване качеството им на живот и удовлетвореност.
Стратегическа цел 2 интегрира политиките, засягащи секторите икономика и образование,
като извежда на преден план допълващите се помежду им дейности, с които се подпомага
развитието на всеки от тях заедно и поотделно.
Основни тематични области на Стратегическа цел 2, които попадат във фокуса на действие
са:
•
подкрепа за развитие на иновации;
•
привличане на инвестиции и нови работни места в сектори с висока добавена
стойност;
•
засилване на сътрудничеството между наука и бизнес;
•
ускоряване на цифровизапията;
■
s
трансформация на административни процеси;
*
въвеждане на споделени административни услуги;
_______________
=Й&
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•
намаляване образователните неравенства;
•
подобрени възможности за професионална квалификация и преквалификация;
•
учене през целия живот и ограмотяване на възрастни.
Стратегическа цел 3: По-развити социална и културна среда
Стратегическа цел 3 поставя на фокус развитието на Столична община като многообразна,
автентична, жизнена, социална и приобщаваща община. Целта извежда на преден план
усилията за създаване на здравословна и приобщаваща среда, за съхранение и развитие на
културата и културното богатство.
Предвидени са мерки и дейности за осигуряване на балансирано развитие на територията на
общината и намаляване на социалните неравенства, с което цели подобряване на социалното
приобщаване и включване в активния живот на уязвими групи и малцинства.
Стратегическа цел 3 съчетава социални, градоустройствени, културни и икономически
политики в стройна система, които целят по интегриран и устойчив начин, трайно да
подобрят качеството на живот в града и общината, да създадат удобна, уютна и разпознаваема
среда за живот и туризъм. Интегрирането на тези политики извежда на преден план
допълващите се помежду им дейности, с които се подпомага развитието на всеки от тях
заедно и поотделно. Основни тематични области, които попадат във фокуса на действие са:
•
утвърждаване на здравословния начин на живот;
•
повишаване качеството на здравните грижи и модернизиране на болничната и
доболничната инфраструктура;
•
съхраняване на културното богатство;
•
подобрени условия за създаване и разви гие на културата и творчеството;
•
опазване на недвижимите културни ценности;
•
развитие на туристическата инфраструктура с грижи за опазване и интегриране на
природното и културно наследство;
•
създаване на нови социални услуги и подобряване на качеството на съществуващите;
•
осигуряване на достъпна и включваща среда и достоен живот;
•
осигуряване на балансирано териториално развитие чрез насочване на инвестиции към
северните и западните части на София;
•
удължаване на експлоатационния живот на жилищата;
•
разработване и изпълнение на подобрена общинска жилищна политика.
Програма за София определя пет приоритетни направления, които представляват областите за
действие, в които се концентрират финансовите ресурси и инициативи през следващия
програмен период. Всеки приоритет е представен с набор от специфични цели.
Приоритет 1: Столична обпщна - устойчива, зелена и адаптивна
Към този приоритет са обхванати следните три специфични цели (1, 2 и 3):
Специфична цел 1: По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен
капитал — със специфична цел 1 на Програма за София се поставя задачата да подпомогне
развитието на CO, като насочва усилия за създаването на едно по-добре стопанисвано,
използващо и развиващо по оптимален начин природния си капитал, здравословно и богато
на биоразнообразие място за живот. Основните стъпки към достигането на тази цел са:
спазваме на всички здравни и екологични норми и принципи, залегнали в европейските и
националните политики; прилагане на природосъобразни решения в отговор на съвременните
устройствени предизвикателства.
Специфична цел 2: Увеличена енергийна ефективност и локално производство на
възобновяема енергия - специфична цел 2 на „Програма за София” се концентрира върху
намаляването на общото потребление на енергия при интелигентно и устойчиво задоволяване
на потребностите. Това е възможно чрез обновяване на съществуващия ограден фонд и
повишаване на енергийната му ефективност; намаляване на административната тежест за
домакинствата и бизнеса при предприемане на мерки за енергийната ефективност;
,
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съществено увеличаване на дела на сградите в CO, които отговарят на критериите за „зелени“,
нулево-енергийни и плюсово-енергийни. Стимулиране на постепенния преход към ползване
на нисковъглеродна енергия е увеличен дал на местното производство от ВЕИ: поетапна
промяна в енергийния мнкс - по първични източници и по източници към краен потребител;
поетапно отпадане на твърдите и течни горива като енергоизточник за отопление, транспорт,
производство и строителство на територията на CO; насърчаване използването на масовия
градски транспорт; увеличаване на местното производство на енергия от ВЕИ, вкл. преход на
„Топлофикация София” ЕАД към по-зелена енергия и създаване на нови форми на услугата
(иапр. свързани с нови соларни сградни инсталации) и други. Това е свързано с подобряване
на организационно-административните условия и възможностите за активно участие на
гражданите в енергийния преход.
Специфична цел 3: Преход към кръгова икономика - специфична цел 3 се концентрира върху
подготовка на икономическите субекти на територията на CO за екологосъобразно бъдеще и
укрепване на конкурентоспособностга им. Цели се създаване на предпоставки и условия за
намаляване на потреблението на суровини и материали и за иновации в производствените
процеси, които да гарантират, че използваните суровини остават в икономиката на ЕС,
колкото е възможно по-дълго. Това е свързано с промяна в начина, по който се произвеждат,
но и по който се потребяват стоки и засяга целия жизнен цикъл на продуктите - от
проектиране и производство до потребление, поправка, повторно използване, рециклиране и
вргяцане на ресурсите обратно в икономиката. Планираните мерки по тази цел целят
създаване на добре функциониращ вътрешен пазар за висококачествени вторични суровини.
Приоритет 2: Столична община - конкурентна, иновативна и интелигентна
Към този приоритет са обхванати следните три специфични цели (4, 5 и 6):
Специфична цел 4: Подобрена среда за иновации и за високопродуктивна икономика специфична цел 4 на „Програма за София“ е насочена към повишаване ефективността на
предприятията, които са двигатели на градската икономика, към развитие и
комерсиализирале на иновациите и към устойчиво повишаване дела на заетост в сектори с
висока добавена стойност и експортен потенциал. Град София разполага с добри
предпоставки за това, тъй като в него са концентрирани висши учебни заведения, клонове на
международни високотехнологични компании, центрове на развойната и научна дейност, но
все още не е използван целия потенциал. Основни насоки за действие са подкрепа за развитие
на иновации, популяризирането и интегрирането им в производството, привличане на
инвестиции и пови работни места в сектори с висока добавена стойност, както и ефективно
сътрудничество между образование, наука и бизнес.
Специфична цел 5: Подобрени и ускорени административни и управленски процес - със
специфична цел 5 на „Програма за София“ се цели ускоряване на цифровкзацията, постигане
на рационално и пълноценно използване на всички данни, събирани в общината и
трансформация на административните процеси по начин, отчитайки динамиката в
обществените и икономическите отношения. Тази вътрешна реорганизация на процесите в
общината следва да се извършва паралелно с утвърждаване на ролята на CO като координатор
в реализацията на плановете и стратегиите за развитие, използващи публичен и частен ресурс.
Това означава по-успешно включване на гражданите и бизнеса в процесите на вземане и
реализиране на решенията.
Необходимо администрацията на Столичната община да развие капацитет за нови видове
действия. Такива биха могли да бъдат въвеждане на регистър с общо предназначение,
квалифицирани електронни подписи и централизирана система за самоличност за всички
общински служители, въвеждане на цифрови стандарти и номенклатури за данни и
документи, за изпълнение на информационни системи и споделени административни услуги,
Силно ефективна би била и мярка в посока на въвеждането на електронна единна система за
обмен на данни от и към гражданите и позволяваща им да съучастват в създаването и
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мониторинга на документи и процеси. Дейност, която изисква активност от страна на
държавата е създаването на единен национален регистър на адресите.
Специфична цел 6: Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през
целия живо - специфична цел 6 на „Програма за София” цели намаляване на образователните
неравенства и подобрено качество и достъп до образование, осигурявали пълноценно
развитие на жителите на общината, повече възможности за квалификация и
преквалификация, както и подсилване на връзките на развойната и научна дейност с бизнеса
и администрацията. Дейностите за постигане на целта са свързани с подобряваме и
модернизация на материалната база, както и повишаване достъпа на населението до
образователна и научна инфраструктура. Освен образователните и научните организации, тук
се разглеждат и тези за неформално, следдипломно и допълващо образование и обучение.
Друг вид дейности са тези, свързани с управлението на самия образователен и научен процес.
Включени са програми за насърчаване на ученето през целия живот, ограмотяването на
възрастни и преждевременно отпаднали от образователния процес, по-ефективна връзка
между образованието и науката с нуждите на трудовия пазар и бизнеса, преодоляване на
образователните неравенства, както и възможности за обмен и мобилност в сферата на
образованието и науката.
Приоритет 3: Столична община - многообразна, автентична и жизнена
Към този приоритет са обхванати следните три специфични цели (7, 8 и 9):
Специфична цел 7: Подобряване на условията за здравословен и активен живот специфичната цел 7 на „Програма за София” е насочена към подобряване условията на
природната и урбанизираната среда на територията на Столична община, така че да се
осигури възможност за здравословен и активен начин на живот. Това включва усилия за
подобряване качеството на въздуха, намаляване на шумовото замърсяване и вредните
лъчения, осигуряване на чисти вода и почви, както и осигуряване на достъп до зони за отдих
и създаване на достъпни условия за физическа активност и спорт за всички възрастови и
социални групи хора. За да бъде постигната целта, следва да бъдат насочени усилия върху
поведенческите фактори, които влияят върху здравословния начин на живот - насърчаване на
здравословното хранене, редовно физическо движение и регулярна здравна профилактика.
Целта също е насочена към подобряване на състоянието на здравната грижа и модернизиране
на болничната и доболничната инфраструктура. Предвижда се създаване на условия за
рехабмлитация и извънболнично възстановяване, както и постоянно увеличаване на
квалификацията на медицинския персонал.
Специфична цел 8: По-успешно опазване на културното богатство и подобрени условия за
култура и творчество - със специфичната цел 8 „Програма за София” концентрира усилията в
съхраняване на културното богатство, което включва както подобрено интегриране и
разпознаване на недвижимите културни ценности и нематериално наследство, така и
подобряване на условията за създаване и развитие на културата и творчеството, като
предпоставка за конкурентоспособност на общината и жителите й. Дейностите за постигане
на целта са свързани с подобряване на материалната база на обектите за култура и
подобряване на достъпа на населението до тях. Тук се включват и дейностите, свързани с
опазването на недвижимите културни ценности, тяхната качествена реставрация и
поддръжка. Друг вид дейности са тези, свързани с организацията и управлението на
културното предлагане и насърчаване на творчеството, оценяване на добавената стойност,
която културно-творческите индустрии носят на жителите на общината по отношение на
личностното развитие, подобрени условия за живот, социално сближаване и икономическо
развитие. Към тази тема се включват и дейностите по регламентиране и популяризация на
ясни и включващи принципи за опазване и социализация на недвижимите културни ценности
на територията на общината при подобрени условия за гражданско включване в процеса на
вземане на решенията.
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Специфична цел 9: Преход към по-устойчив и иновативен туризъм - специфична цел 9 на
„Програма за София” се концентрира върху развитието на София и общината като
туристическа дестинация с по-богат, иновативен и „зелен“ туристически продукт за всички
сезони и видове туристи, при балансирано ползване на разнообразието от налични ресурси.
Идентифицираните дейности в подкрепа на целта са: създаване на по-привлекателна,
достъпна и сигурна за туризъм среда в CO - градска и природна; развитие на туристическата
инфраструктура е грижи за опазване и интегриране на природното и културно наследство;
усъвършенстване на маркетинговите комуникации, цифровизация на услугите,
институционална организация, координация и партньорства със заинтересованите страни в
CO и извън нея, за постигане на максимални социални и икономически ползи; създаване на
подобрени бизнес условия за гъвкаво адаптиране и преодоляване на предизвикателствата и
последствията, от пандемията от Covid-19 и подобряване на икономическите показатели;
утвърждаване на София като дестинация, предлагаща висококачествен туристически продукт
със собствено лице и индивидуалност (бранд); изграждане на устойчиви партньорства със
съседни общини за създаване па регионален туристически продукт’.
Приоритет 4: Столична община - социална и приобщаваща
Към този приоритет са обхванати следните три специфични цели (10, 11 и 12):
Специфика цел 10: Намаляване на социалните неравенства - специфична цел 10 на
„Програма за София” поставя вниманието върху необходимостта от намаляване на
социалните неравенства, с което цели да подобри социалното приобщаване и включване в
активния живот на уязвими групи хора от всички възрасти и малцинства. Реализацията на
целта ще обхване действия като: Подобряване на достъпа на населението до образование и
учене през целия живот; Подобряване на възможностите за включване в пазара на труда на
социално изключени лица и намаляване на бедността; Създаване на качествени социални
услуги, които да подпомагат нуждаещите се; Осигуряване на достъпна и включваща среда за
хора в неравностойно положение; Осигуряване на достоен живот на самотни възрастни хора и
подкрепа на самотни родители.
Специфична цел 11: По-комфортяа градска среда с разнообразни функции - със
специфичната цел 11 „Програма за София” се поставя на фокус необходимостта от
балансирано развитие на територията на общината. Това е възможно чрез насочване на
инвестиции към северните и западните части на града и общината, е което да се повиши
качеството на живот в тях като същевременно се намали прекомерното натоварване в южните
територии. Други действия, които ще подпомогнат постигането на целта са реализирането на
планираната зелена система, поддържането на съществуващата зелена система и
подобряването на достъпа до нея, както и създаването на други обществени пространства
като площади и пешеходни или споделени улици в кварталите извън центъра. Подобряването
и осъвременяването на дизайна на градската среда чрез приоритизиране на пешеходците и
тяхната безопасност също биха подпомогнали създаването на комфортна и сигурна градска
среда. За оптимално постигане на целта е важно да се приложи разработената система за
приоритизация на имотите за отчуждаване, които попадат в планираната зелената система,
както и надграждане с имоти за улична инфраструктура и обществени сгради.
Специфична цел 12: Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество специфичната цел 12 на „Програма за София” е насочена към удължаване на
експлоатационния живот на жилищата чрез подобряване на тяхното качество, както и към
създаване и прилагане на инструменти за осигуряване на повече възможности за достъп до
жилище на по-разнообразни социални групи. Ключово действие за постигане на целта е
разработването и изпълнението на общинска жилищна политика, която изучава и адаптира
работещи модели от европейската практика. Необходимо е и продължаване на програмата за
обновяване на конструктивното състояние и подобряване на енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради. Важни са действията, насочени към увеличаване на
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колективното възприемане на сградите като споделен от собствениците на отделните жилища
ресурс, чиято поддръжка е обща отговорност.
Приоритет 5: Столична община - свързана и интегрирана
Към този приоритет са обхванати следните две специфични цели (13 и И):
Специфична цел 13: Подобрена транспортна свързаност и по-устойчива мобилност специфична цел 13 на „Програма за София“ концентрира внимание върху нуждата от усилия
за постигането на по-добра свързаност между отделните градски зони и населените места в
рамките на CO, както и за подобряване на транспортните връзки със съседните общини. Това
следва да стане при спазването на принципите за устойчивост, чрез подобрения в
транспортните системи, което да води до по-достъпна мобилност за всички социални групи и
бизнеси, да се насърчава използването на устойчиви от екологична и здравна гледна точка
видове придвижване и да скъсяват времето за пътуване и се повишава нивото на безопасност.
Изпълнението на тази цел и нейните задачи следва да благоприятства постигането на
качествена и привлекателна градска, среда. Дейностите, които подпомагат изпълнението на
целта са: доизграждане на основните липсващи връзки от уличната мрежа (за да се ограничат
транзитните пътувания); адаптиране на съществуващата улична мрежа за придвижване
посредством осигуряване на качествени настилки и преходи и спазване на принципа за
сегрегация; актуализиране и разширяване на маршрутната схема на обществения транспорт,
сегрегация на превозните средства от останалия моторизиран трафик и техническо
обезпечаване на инфраструктурата за по-високи скорости, където това е възможно; засилване
на контрола по спазване на правилата за движение и паркиране, цялостно премахване или
значително ограничаване на паркирането по улиците от първостепенната мрежа и поетапно
въвеждане на платени зони за паркиране на територията на София.
Специфична цел 14: Повишаване качеството и ефективността на техническата
инфраструктура и подобряване нивото на обслуженос - специфична цел 14 на „Програма за
София” е насочена към подобряване на свързаността и укрепване на мрежите на техническата
инфраструктура чрез повишаване на качеството и ефективността им. Целостта и
модернизацията на отделните системи ще гарантират достъпа до предоставяните от тях
услуги и ще създадат необходимите условия за постигане на устойчиво и балансирано
социално-икономическо развитие при щадящо експлоатиране на ресурсите.
За да се подобри общото състояние на техническата инфраструктура на територията на CO
следва да се извършат дейности по изграждане, реконструкция, рехабилитация и
модернизация, в които да бъдат вградени интелигентни решения, които ще позволят
повишаване на ефективността им и подобряване средата на обитаване и оттам - на качеството
на живот. Ключов фактор е своевременното повишаване на проектната готовност и
идентифициране на финансовите инструменти, чрез които да бъдат финансирани
необходимите дейности по разширяване и модернизация на техническата инфраструктура.
Трайно решение на устройствените проблеми, които възпрепятстват развитието на
техническата инфраструктура в урбанизираните територии. Привличането на експертиза от
научно-изследователски институти, университета, неправителствени организации и
професионални сдружения, е капацитет да предложат приложими и ефективни иновации ще
спомогне за внедряване на съвременни подходи, стандарти и технологии за осигуряване на
услугите, предоставяни от техническата инфраструктура. По линия на енергийната
инфраструктура следва да се оптимиз ира инфраструк тура а обезпеченост, за да се подсигурят
доставките и устойчивото задоволяване на нуждите във всички части на CO. Следва да се
извърши и инфраструктурно обновяване, в това число преход на „Топлофикация София“ ЕАД
към по-зелена енергия и по-широк обхват на обслужване.
Кметът на общината организира изпълнението на плана и предоставя на общинския съвет
информация за изпълнението.
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Общинските планове за развитие са включени към т. 9.3. от Приложение № 2 на Наредбата за
ЕО. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, за представеният план е
проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Съгласно чл, 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане
на решение е директорът на РИОСВ -- София.
На. основание чл. 2, ал. 1, т. I от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за
съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитени зони от Националната
екологична мрежа „Натура 2000”, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за
ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.
Планът, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и
инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие
върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове,
представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от
Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на
въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

|

МОТИВИ:

1. Планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма
за София) е стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети и
свързаните е тях мерки и действия за устойчиво развитие на общината и връзките й с
друга общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на
региона за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. Документът
осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни
политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на
икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
2. Програмата за София прави оценка на екологичното състояние и рисковете за околната
среда, като анализира доколко ефективно работи екологичната инфраструктура на
територията па общината и разглежда изградеността на канализационната мрежа,
пречистването на отпадъчните вода, управлението на битовите отпадъци, замърсяването
на атмосферния въздух, води и почви, състояние и богатство на биологично разнообразие
и др.
3. В аналитичната част на Програма за София е потвърдено наличието на проблеми с
екологичен характер в различни направления, сред които замърсяване на въздуха, почвите
и водите, както и наднормени НЙЙД на шум. В тези направления CO разработва
специализирани планове/програми съгласно изискванията на законодателството.
Програма за София предлага допълнителни мерки, които биха повлияли положително
върху показателите на тези компоненти на околната среда, в съответствие със своите
специфични цели, които имат ясно изразен устойчив характер са идентифицирани набор
от секторни мерки, е които да се ограничи или елиминира вредното въздействие върху
околната среда. По време на анализа за състоянието на почвите е установено, че е
възможно на определени терени да е налично замърсяване и съответно са планирани
адекватни мерки за установяване на реалното им състояние чрез планиране на
допълнителни проучвания в потенциално замърсените терени.
4. Програма за София допринася за изпълнение на обпшостните приоритети и
законодателство на местно ниво на територията на общината. Тя е пряко свързана с
европейската и националната рамка в областта на околната среда и климата, както и с
регионалната политика и е в съответствие с наложилата се общоевропейска практика за
интегрирано планиране,- което се осъществява, както на ниво анализи, така и по
отношение на идентифицирани мерки и решения.
__________________________________________________ ________
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5. Програма за София не може да се разглежда като алтернативен стратегически документ,
съответно не са налични и нейни алтернативи. Изготвянето на Програмата произтича от
изисквания по Закона за регионалното развитие, (частично Програма за София предполага
изпълнението на мерки, планирани по други стратегически документи на CO и може да се
предположи, че тези мерки биха се случили и извън рамките на Програмата).
6. Програма за София е документ, който цели подобряване на околната среда на територията
на общината. Не се очакват негативни последици и кумулативни въздействия върху
околната среда и човешкото здраве. При съставянето на мерките целенасочено е търсен
положителен кумулативен ефект.
7. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен
на отрицателно въздействие, според която планът няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на
видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000”, поради следните
мотиви:
7.1. С реализирането иа ПИРО няма да бъдат засегнати защитени зони по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие - защитени зони от мрежата „Натура 2000”. В
териториалния обхват на Столична община попадат защитени зони:
7.1.1 защитени зони BG0000113 „Витоша” за опазване на дивите птици, обявена със
Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
99/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-271/31.03.2021 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), с която се обявява и за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна.
7.1.2 защитена зона BGOOOO165 Лозенска планина” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД1027/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 19/2021 г.);
7.1.3 защитена зона BG0002004 , Долни Богров - Казичене” за опазване на дивите
птици, обявена със Заповед № РД-573 от 08.09.2008 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ бр.84/2008г.).
7.1.4 защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене” за опазване на дивите
птици, обявена със заповед с № РД-553/05.09.2008 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.).
7.1.5 защитена зона BG0001307 „Плана” за опазване на природните местообитания и
на дивата флора в фауиа, включена в списъка от защитени зони, приет от МС с
Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 588/06.08.2021 г.
на Министерски Съвет (ДВ, бр. 67/2021 г.).
7.1.6 BG0000301 „Черни рид” за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, обявена със Заповед № РД-338/31.03.2021 г. на министъра на
околната среда и водите. (ДВ, бр. 54/2021 г.)-.
7.2. С реализирането на ПИРО няма да бъдат засегнати защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии. В териториалния обхват на Столична община
попадат следните защитени територии:
7.2.1 Природен парк „Витоша” - обявен като народен парк с Постановление № Ш-а
15422/27.10.1934 г. на. министъра на народното стопанство (ДВ, бр. 178/1934 г.) и
ПМС № 621/01.08.1952 г., разширен със Заповед № 1075/23.11.1981 г. на
председателя на Комитета за опазване на природната среда (ДВ, бр. 101/1981 г.) и
Заповед № 82/08.02.1991 г. на министъра па окопната среда (ДВ, бр. 24/1991 г.),
прекатегоризиран в природен парк със .Заповед № РД-349/14.07.2000 г. иа министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 66/2000 г.), допълнена със Заповед № РД179/01.03.2004 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 27/2004 г.) и с
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утвърден План за управление с Решение № 305/22.04.2005 г. на Министерски съвет
(ДВ, бр. 38/2005 г.).
7.2.2 Резерват „Бистришко бранище” - обявен със Заповед № 988/04.11.1993 г. на
МОС (ДВ, бр. 97/1993 г.).
7.2.3 Резерват „Торфено бранище” - обявен със Заповед РД-565/12.07.2007 г. на
МОСВ, (ДВ. бр. 68/2007 Е.).
7.2.4 Природна забележителност (ПЗ) - Кътинските пирамиди - землище на с,
Кътана, обявена със Заповед № 927/12.04.1962 г. на главно управление на горите при
министерски съвет.
7.2.5 ПЗ Урвич - землище на с. Кокаляне, обявена със Заповед № РД-1051/18.08.03 г.
на МОСВ.
7.2.6 Защитена местност (ЗМ) Манастирска кория - кв. Горна баня, обявена със
Заповед № РД-1059/18.08.2003 г. на министъра на околната среда и водите.
7.2.7 ЗМ Блатата край с. Долни Богров - землището на с. Долни Богров, обявена със
Заповед № 1065/24.11.1993 г. на МОС.
7.2.8 ЗМ Извора - землището на гр. Банкя, обявена със Заповед № РД-256/06.06.2000
г. на МОСВ; ДВ, бр. 51/2000 г.
7.2.9 ЗМ Врана - парк „Врана”, обявена със Заповед № РД-1027/28.12.2001 г. на
МОСВ, (ДВ, бр. 16/2002 г.).
7.2.10 ЗМ Турченипа - землището на с. Локорско, обявена със Заповед № РД1104/03.09.2003 г. на МОСВ.
7.2.11 ЗМ Еленина бара - землището на с. Мало Бучино. обявена със Заповед № РД1049/18.08.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2003 г.).
7.2.12 ЗМ „Теснолист божур”, с. Волуяк, Столична община - Заповед Ке РД592/28.08.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85/2017 г.).
7.2.13 ЗМ „Шумналото тепе - И”, с. Долни Пасарел, Столична община - Заповед №
РД-1052/18.08.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2003 г.).
8. Извършената проверка за допустимост на План за интегрирано развитие на Столична
община за периода 2021 - 2027 г. по реда на чл. 37, ал. 2, във връзка е чл. 12, ал. 3 и ал. 4
от Наредбата за ОС, установи следното:
8.1. Планът е допустим за осъществяване, при условие, че планирането и
предвижданията не противоречат на режимите на посочените по-горе защитени
територии, определени със ЗЗТ и заповедите за обявяването им.
8.2. Планът е допустим, ако предвижданията му не влизат в противоречие е режима,
определен със заповедите за обявяване на горецитираните защитени зони.
9. Основната цел на ПИРО е стимулиране на устойчивия растеж и осигуряване на
пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и
ресурси, за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние
на общинската територия и осъществяването му не би могло да влвзе в противоречие с
предмета и целите на опазване на защитените зони при спазване па поставяйте условия.
10. В ПИРО са заложени конкретни проекти и дейности, но те са идикативни, поради което за
произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения ще
бъдат спазени процедурите по екологичното законодателство на етап проектиране и/или
кандидатстване за финасиране по програми.
11. Съгласно становище на РЗИ - Софийска област, с изх. № 10-139/1/17.09.2021 г., здравната
инспекция счита, че с изпълнение на три стратегически цели и общо 14 специфични цели,
подчинени на пет нриритета, а именно: CO
устойчива, зелена и адптивна; CO конкурентна, иновативна и интелигентна; CO - многообразна, автентична и жизнена; CO
- социална и прибщаваща; CO - свързване и интегриране, въздействието върху околната
среда и човешкото здраве ще бъде благоприятно и положително.
............................................................................................................................................
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12. Реализирането на предвижданията на плана не е свързано с транегранично въздействие
върху околната среда.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

I
■

!

1. За инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС,
както и за кланове и програми, произтичащи от прилагане на пЛана на следващо ниво на
подробност да се проведат изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За тези
инвестиционни предложения, планове и програми или за други, както и за проекти,
попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, да се проведат изискващите се
процедури по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на
защитените зони. Одобряването на дейностите следва да става само след положително
решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените
оценки, както и с условията и мерките, разписани в решението/становището.
2. При изготвянето на проекти, частично или изцяло попадащи в границите на защитени
зони и/или защитени територии, същите следва да бъдат съобразени с действащите
забрани и ограничения за съответната защитена зона/защитена територия.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на План за
интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г., не отменя
задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на
околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може
да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата
нормативна уредба.
На основание чл. 88. ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението
губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен
съответния план.
На основание чл. 88. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна
на възложителя и/нли преди изменение на плана възложителят, съответно новият
възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ - София.
I ешението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите - София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра
на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно
нравилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалнии
кодекс.
"
’
ДятаД^/й«йй^

■
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ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВ^ л
Директор на Регионална АИрпекиияпа!долната среда и водите - София
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нонална инспекция по околията среда н водите - София
Справка почл. 29, ал. 1
от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми с
анализ на съответствието на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021
- 2027 г. с условията в Решение № CO - 57 - ЕО/2021 г. на РИОСБ - София

№

Условие от Решение № CO - 57 -ЕО/2021 г.

1.

За инвестиционни предложения, попадащи в
обхвата на Приложения N= 1 и N° 2 към ЗООС,
както и за планове и програми, произтичащи
от прилагане на плана на следващо ниво на
подробност, да се проведат изискващите се
процедури по ОВОС и ЕО, За тези
инвестиционни предложения, планове и
програми, или за други, както и за проекти,
попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от
ЗБР, да се проведат изискващите се
процедуриза оценка на съвместимостта име
предмета и целите на опазване на
защитените зони.
Одобряването на дейностите следва да става
само след положително реше ние/ста нови ще
по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяванетос
препоръките в извършените оценки, както и с
условията и мерките, разписани в
р е ше н и е то/с та но в и ще то.
При изготвяне на проекти, частично или
изцяло попадащи в границите на защитени
зони и/или защитени територии, същите
следва да бъдат съобразени с действащите
забрани и ограничения за съответната
защитена зона / защитена територия.

2.

Анализ на съответствието на План за
интегрирано развитие на Столична община
за периода 2021-2027 г.
Условието представлява изискване за
спазване на нормативни задължения на
Столична община, произтичащи от
разпоредби на ЗООС и ЗБР, и ще бъде взето
предвид при подготовката на съответните
категории инвестиционни предложения,
планове, програми и проекти, които попадат
в обхвата на цитираните разпоредби и
подпомагат изпълнението на Плана за
интегрирано развитие на Столична община
за периода 2021 - 2027 г.

Условието представлява изискване за
спазване на нормативни задължения на
Столична община, произтичащи от
разпоредби на ЗЗТ и ЗБР и съответно ще
бъде взето предвид при разработване на
проекти, частично или изцяло попадащи в
границите на защитени зони и/или защитени
територии, които подпомагат изпълнението
на Плана за интегрирано развитие на
Столична община за периода 2021 -2027 г.

Изх. №

2021 г.
ДО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
^5 ХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

Гр. СОФИЯ -1000

Относно: Обобщена справка по чл. 29, ад. 1 от Наредбата за условията и реда за

S
На ехологична оценка на канове и програми (Наредба за ЕО, ДВ,
р.
2004 г., изм. и доп.) за План за интегрирано развитие на Столична
община за периода 2021 - 2027 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗДРАВКОВ,
2Ръзка с посп>™ла в Регионалната инспекция по околната среда п водите
tmULB) - София, с sx. № 19659/14,10.2021 г, обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от
Наредбата за ЕО за План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 2027 Г„ изразявам следното становище:
В обобщената справка е направено описание на начина, по който ще бъдат
съобразени и изпълнени поставените условия и мерки в Решение № CO - 57 - ЕО/2021 г,
на директора на РИОСВ - София, с което е преценено да не се извършва екологична
оценка на плана
Във връзка с горното и на основание чл. 29, ал. 2 от Наредбата за ЕО, Ви
уведомявам, че РИОСВ - София приема справката като съответстваща на изискванията на
нормативната уредба.
На основание чл. 29, ал. 3 от Наредбата за ЕО следва да уведомите РИОСВ - София
в 14-дневен срок след одобряването/приемането/утвьрждаването на плана, включително
за начина на оповестяване на одобрението/приемането/утнърждаването.
Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за ЕО, като възложител на
плана следва да осигурите обществен достъп до справката.

ИНЖ.ИРЕ
Директор t

аЧф
-=^S=.

кция по окаяната среда и водите — София

София 1618; п.к. 332; бул. ,Двр Борис 1П" № 136; ет. 10;
Деловодство: (+3595) 955 55 98; Зелеа тел.: (+3592) 856 51 52; факс; (+3592) 955 93 62,
e-mail: riosv@riew-solia.org
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В този документ е събрана есенцията на Програма за София. За всяка специфична цел са
описани:
● замисълът на целта
● индикаторите, през които е оценена територията в контекста на тази цел
● мерките, които ще направят възможно осъществяването на целта, заедно с
тяхната прогнозна стойност
● картата със зоните за въздействие за тази цел
(Забележка: за цели 3, 4 и 5 няма такава карта, тъй като те се отнасят за цялата
територия на Столичната община.)
Това е есенцията, а подробно описание на тези аспекти е налично в другите части на
Програма за София:
● за целите и обвързаността им с общинските, регионални, национални и европейски
стратегически документи виж част II_Стратегическа рамка.
● за индикаторите виж VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и
оценка на Програма за София, както и в Приложение 3.
● за мерките виж V_Програма за реализация – интегриран подход и управление, както
и в Приложение-1.
● за зоните за въздействие виж IV_Зони за въздействие.
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Специфична цел 1: По-чиста, здрава и разнообразна жизнена среда с интегриран природен капитал
Описание:
● Възможности за интегриране на природния капитал
Столична община е разположена в географски район с богати природни и разнообразни
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
климатични дадености. Тя притежава и добре планирана, но застаряваща зелена система,
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
близост до планини и богатство от повърхностни и подземни води. Тези дадености
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
обаче не се използват оптимално. Липсата на ясна организация за планиране,
както и в Приожение 3.
стопанисване, управление и мониторинг по прилагане на цялостни политики за синята и
зелената системи, както и слабата им интегрираност с останалите системи в
Столична община, водят до цялостно влошаване качествата на средата, ниска
адаптивност към климатичните промени, недобра превенция на рискове и аварии,
недооценяване и неоптимално възползване от наличния природен капитал, отсъствие на
целенасочено и адаптирано към условията развитие на природния капитал, силно
занижени физическа активност и здравословно състояние на жителите, отсъствие на
устойчив достъп до планините, заобикалящи СО и намаляващо биоразнообразие.
Със Специфична цел 1 Програма за София си поставя задачата да подпомогне развитието
на СО, като насочва усилия към създаването на по-добре стопанисвано, използващо и
развиващо по оптимален начин природния си капитал, здравословно и богато на
биоразнообразие място за живот. Основните стъпки към постигането на тази цел са
спазване на всички здравни и екологични норми и принципи, залегнали в европейските и
националните политики и прилагане на природосъобразни решения в отговор на
съвременните устройствени предизвикателства.
Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Защитни зелени обекти
● Степен на реализация на зелени клинове
● Достъп на населението до спорт и игра
● Обслуженост на населението от обекти на зелената система за широко
обществено ползване
● Състояние на въздух
● Състояние на почви
● Състояние на води
● Шумово замърсяване
● Рискове от природни бедствия

Мярка
1.М1. Обновяване, ревитализация и смяна на функция на територии с отпаднало
първоначално предназначение, изоставени и/или замърсени
1.М2. Картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги
1.М3. Определяне на действия за намаляване на ефекта от градския топлинен
остров
1.М4. Актуализация на оценката на геоложкия риск
1.М5. Преминаване към нискоемисионно или беземисионно битово отопление
1.М6. Преминаване към нискоемисионен или беземисионен транспорт обществен и частен
1.М7. Създаване на условия за намаляване на концентрациите и задържането на
замърсители във въздуха
1.М8. Подобряване на състоянието и управлението на хидротехническите и
хидромелиоративни съоръжения в урбанизираните и неурбанизираните
територии
1.М9. Подобряване на хидроморфологичното състояние и управлението на
водите
1.М10. Ограничаване на шумовото натоварване от големи пътни и улични
артерии
1.М11. Създаване на система за мониторинг и ранно известяване за бедствия
1.М12. Широкообхватна оценка на риска от наводнения
1.М13. Подобряване на мониторинга, анализа и оценката на състоянието на
околната среда, включително по отношение на здравето
1.М14. Рекултивация на деградирали, ерозирали и замърсени терени
1.М15. Приоритизирано обновяване и изграждане на обекти на зелената
система за широко обществено ползване
1.М16. Възстановяване и подобряване на функциите на зелените клинове
1.М17. Изграждане на улично озеленяване за по-добра свързаност на зелената
система и подобряване на безопасността и микроклиматичните условия чрез
интегриране на подходящи растителни видове
1.М18. Устойчиво интегриране на природния капитал посредством подобрено
планиране и управление на зелената система
1.М19. Интеграция на реките и речните корита чрез изграждане на линейни
паркови обекти по тяхното протежение
Общо

Индикативен
бюджет (лв)
1 500 000
2 000 000
38 700 000
700 000
50 000 000
30 000 000
2 000 000
3 000 000

2 000 000
8 550 000
2 800 000
910 000
12 000 000
15 000 000
52 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
25 000 000
311 160 000

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
УСТОЙЧИВА, ЗЕЛЕНА И АДАПТИВНА
ПО-ЧИСТА, ЗДРАВА И РАЗНООБРАЗНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С
ИНТЕГРИРАН ПРИРОДЕН КАПИТАЛ

Зони за въздействие по СЦ 1
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

6

кв. Витоша - Лозенец

висока

297

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

11

НДК - площад България

висока

298

с. Мрамор и ПСЗ

висока

26

в.з. Беловодски път

висока

315

с. Подгумер

висока

27

в.з. Градище

висока

317

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

52

ж.к. Фондови жилища

висока

319

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

59

кв. Горубляне

висока

321

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

63

в.з. Кокаляне

висока

322

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

висока

82

ж.к. Младост 4

висока

328

с. Доброславци

висока

89

м. Драгалевци - разширение - север

висока

332

в.з. Косанин дол

висока

90

в.з. Киноцентър част 3

висока

335

Суходол, м. Крушовец

висока

97

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

351

кв. Челопечене - м. Завоя

висока

108

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

356

Хидропарк Искър - част Враждебна

висока

110

кв. Симеоново

висока

361

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

114

Източен Парк Младост

висока

366

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

висока

124

ж.к. Дружба 2 - изток

висока

374

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

висока

125

ж.к. Младост 1А

висока

378

Панчарево, в.з. Беликата

висока

127

кв. Бояна

висока

381

Хидропарк Искър - част Герман

висока

128

Южен парк част 3

висока

384

кв. Горна баня

висока

132

Боянски гробища

висока

387

Хидропарк Искър - част НПЗ Искър север

висока

141

Парк Въртопо - север

висока

388

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

142

м. Гърдова глава

висока

394

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

висока

146

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

405

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

166

ж.к. Христо Смирненски

висока

414

в.з. Малинова долина - изток

висока

168

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

417

НПЗ Изток, м. Къро

висока

169

ж.к. Гео Милев

висока

424

ж.к. Овча Купел - 1

висока

180

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

434

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

182

ЦГЧ Зона Б5+

висока

439

Парк Гео Милев

висока

197

кв. Суходол

висока

443

кв. Подуяне

висока

202

гр. Банкя, кв. Михайлово

висока

445

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

висока

204

ЖП Ареал - Подуяне (част 1)

висока

452

кв. Суходол, м. Секулица

висока

205

м. Манилов дол

висока

464

м. Триъгълника - Надежда

висока

207

ж.к. Стефан Караджа

висока

473

кв. Република

висока

208

ЦГЧ Зона В15

висока

474

м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - бул. Сливница висока

209

НПЗ Хаджи Димитър

висока

486

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

висока

212

Западен парк - разш. Малка Коньовица 1

висока

499

ж.к. Горубляне 2 и 3

висока

213

ж.к. Люлин - 7 мр

висока

500

ж.к. Надежда 1

висока

221

НПЗ Военна рампа - запад

висока

502

жк. Манастирски ливади - запад

висока

233

с. и в.з. Иваняне

висока

503

Парк - Борисова градина - разш. Кръстова вада

висока

234

Битпазар Малашевци

висока

526

кв. Бенковски

висока

238

кв. Филиповци, м. Кория

висока

533

кв. Обеля

висока

239

НПЗ Орион

висока

539

с. Долни Богров - север

висока

240

с. Яна

висока

542

ж.к. Орландовци - Малашевци

висока

242

гр. Банкя - кв. Вердикал

висока

543

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

247

ж.к. Надежда 2

висока

544

гр. Банкя, кв. Изгрев

висока

248

кв. Филиповци

висока

545

в.з. Малинова долина - запад

висока

252

ж.к. Обеля 1

висока

549

кв. Малинова долина - изток

висока

264

ж.к. Обеля 2

висока

553

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг

висока

266

Северен парк част 2

висока

16

кв. Люлин - разширение - запад

средна

288

с. Волуяк

висока

21

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

293

Рудник Кремиковци 2

висока

24

м. Батарея

средна

Номер Име на ГЕ
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Намеса

29

Разсадник Мало Бучино

средна

260

с. Желява

средна

31

ЦГЧ Зона Г13

средна

274

НПЗ Илиянци - запад

средна

41

ЦГЧ Зона Б19+

средна

277

гр. Бухово

средна

46

ж.к. Света Троица

средна

278

Софийска планина (западна Стара планина) 2

средна

47

Хвостохранилище Богров - Лъката

средна

280

Затвор Кремиковци

средна

48

с. Долни Пасарел

средна

284

Софийска планина (западна Стара планина) 1

средна

64

Борисова градина - север

средна

294

с. Световрачене НПЗ

средна

75

м. Подуяне - Център

средна

300

ж.к. Сухата река - запад

средна

83

Хидропарк Искър - гр. Нови Искър, м. Средорека

средна

302

с. Локорско, м. Цигански гробища

средна

88

с. Панчарево

средна

303

кв. Требич, м. Лаката

средна

94

м. Чоланица - Четарлъка

средна

323

гр. Нови Искър - кв. Курило

средна

100

Бистрица - резервата

средна

336

в.з. Бистрица - Калфин дол

средна

111

ЦГЧ Зона А - изток

средна

346

с. Д.Богров, м. Ормана

средна

116

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

352

с. Мало Бучино, м. Камен рид

средна

119

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

354

Суходол, м. Манилов дол

средна

120

ж.к. Младост 3

средна

358

ж.к. Люлин - 10 мр

средна

122

Парк Въртопо - юг

средна

359

кв. Сеславци

средна

131

Борисова градина - Семинарията

средна

360

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

средна

133

Хидропарк Искър - м. Къмпинг Врана

средна

365

НПЗ Средец 1

средна

155

бул. 9-ти Септември

средна

375

ж.к. Люлин - 1 мр

средна

156

Южен парк

средна

379

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

средна

158

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

средна

386

с. Владая, м. Габера

средна

165

ж.к. Хиподрума

средна

389

ЖП Ареал - Подуяне (част 2)

средна

167

Борисова градина - юг

средна

393

м. Чепинци - Кравеферма Д-р Пашов

средна

176

с. Мало Бучино

средна

397

м. Япаджа

средна

178

ж.к. Овча Купел

средна

402

ж.к. Дружба 2 - запад

средна

181

гр. Банкя, в.з. Градоман

средна

412

Панчарево - Черешови градини изток

средна

183

Горна Баня 2; Голема Могила, Дърньов камък и Подлозище

средна

421

Зона за отдих Панчарево - плажа

средна

185

ЦГЧ Зона Б5-3+

средна

425

Парк Камбаните - р-н Панчарево

средна

188

Хидропарк Искър - част Летище север

средна

426

Хидропарк Искър - Горубляне

средна

192

ж.к. Факултета

средна

427

Парк - музей Врана

средна

196

м. Хан Богров - ПЗ

средна

428

в.з. Люлин

средна

199

ЦГЧ Зона Б4+

средна

430

с. Г. и Д. Богров поле юг

средна

200

ж.к. Разсадника - Коньовица

средна

436

Борисова градина - Погребите част 1

средна

201

гр. Банкя, м. Равнище

средна

438

кв. Васил Левски - север

средна

203

Западен парк - разш. Голяма Коньовица

средна

442

кв. Христо Ботев

средна

206

ж.к. Хаджи Димитър

средна

444

ж.к. Сухата река - изток

средна

210

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

447

ЦГЧ Зона Г12 - север

средна

211

кв. Суходол, м. Шаварна бара

средна

448

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

средна

214

с. Горни Богров

средна

449

ЦГЧ Зона Г14 - запад

средна

215

Западен парк

средна

450

ЦГЧ Зона Г14 - изток

средна

216

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

451

ЦГЧ Зона Б3+

средна

217

кв. Люлин - разширение - юг

средна

455

Парк Надежда, ПВ Надежда

средна

224

ЖП Ареал - Централна гара

средна

456

с. Мрамор, м. Келказа

средна

225

гр. Банкя - разширение

средна

465

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

средна

229

в.з. Банкя

средна

466

с. Волуяк, м. Чучулица

средна

236

Челопеченско езеро - Баластриера

средна

468

кв. Вердикал, Какини падини - Язовир

средна

241

Шлакохранилище Кремиковци

средна

470

ж.к. Лев Толстой

средна

251

кв. Модерно предградие

средна

472

НПЗ Военна рампа - изток

средна

258

Северен парк

средна

476

с. Кубратово

средна

Номер Име на ГЕ

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 къмНамеса
Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.
Номер Име на ГЕ

лист 1240 от 1286
Намеса

484

ж.к. Люлин - 2 мр

средна

69

с. Локорско, м. Разпаке

умерена

487

с. Д. Богров, м. Бресто

средна

70

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

494

кв. Кръстова вада - изток

средна

71

в.з. Долни Пасарел

умерена

501

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

средна

72

кв. Требич

умерена

505

зем. земи р-н Кремиковци

средна

77

м. Язовир Искър

умерена

516

СЗ Биримирци-Брода, кв. 1

средна

78

Лозенска планина

умерена

518

Хидропарк Искър - част Враждебна - Кубратово

средна

79

ж.к. Изгрев

умерена

519

с. Подгумер, в.з. Целините

средна

84

с. Железница

умерена

524

м. в.з. Ромча

средна

91

с. Кокаляне

умерена

527

с. Д. Лозен, в.з. Умни дол

средна

92

с. Герман, м. Старият мост

умерена

529

Хидропарк Искър - Кубратово - Нови Искър

средна

93

Филиповци, м. Гладно поле

умерена

536

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

98

ЦГЧ Зона Г8

умерена

547

в.з. Малинова долина - герена

средна

102

Герман, м. Шамака

умерена

551

СОП с. Казичене - с. Кривина

средна

104

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

554

м. Гара Пионер

средна

105

с. Герман

умерена

556

Филиповци, м. Шеовица

средна

106

с. Панчарево, м. Детски град

умерена

563

Княжеска градина

средна

107

Парк Ботаническа градина

умерена

1

с. Владая

умерена

112

Рудник Кремиковци

умерена

2

с. Долни Лозен

умерена

113

кв. Драгалевци

умерена

5

м. Богровски песоци

умерена

115

ж.к. Студентски град - юг

умерена

7

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

117

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

9

с. Владая, м. Краище

умерена

118

ж.к. Младост 2

умерена

10

с. Иваняне, м. Биволярник

умерена

123

ж.к. Дървеница

умерена

13

ЦГЧ Зона Б5-А

умерена

135

Княжевска гора

умерена

14

с. Ботунец

умерена

136

ж.к. Младост 1

умерена

15

с. Лозен

умерена

140

ж.к. Мусагеница

умерена

17

ЦГЧ Зона А - север

умерена

143

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

18

с. Иваняне, м. Татаре

умерена

144

с. Казичене, м. Лимонкьовица

умерена

22

с. Бистрица

умерена

150

ж.к. Изток - изток

умерена

23

гр. Банкя, м. Ледник

умерена

151

в.з. Горна Баня - Домуз дере

умерена

30

Зона за отдих Шишмановски манастир

умерена

152

Южен парк част 2

умерена

34

с. Д. Лозен, м. Крива река

умерена

153

ж.к. Славия

умерена

35

с. Плана

умерена

154

НПЗ Искър - юг

умерена

37

кв. Павлово - Бъкстон

умерена

157

кв. Овча Купел - юг

умерена

38

в.з. Бистрица - Шираната

умерена

159

ж.к. Яворов

умерена

42

м. Лозенец част 3

умерена

160

ж.к. Иван Вазов

умерена

43

ж.к. Сухата река - юг

умерена

162

м. Лозенец част 2 - север

умерена

44

ж.г. София - вилидж

умерена

163

м. БАН 4км

умерена

45

м. Клюнчов рид

умерена

172

ж.к. Бели Брези

умерена

49

ЦГЧ м. Еврейски гробища

умерена

173

кв. Васил Левски - юг

умерена

50

Хидропарк Искър - дефилето

умерена

174

ЦГЧ Зона Г11 - изток

умерена

51

с. Иваняне, м. Равнище

умерена

177

с. Мало Бучино, м. Кошарите

умерена

53

СОП Лозен Икономическа зона - юг

умерена

179

ЖП Ареал - Подуяне (част 3)

умерена

55

с. Войнеговци, в.з. Русия

умерена

184

гр. Банкя, кв. Градоман - разширение

умерена

58

с. Подгумер, стопански двор

умерена

186

в.з. Суходол

умерена

60

Врана, м. Лимонкьовица

умерена

187

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

62

кв. Требич, м. Чучулица - север

умерена

189

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

65

Бенковски, м. Могилата

умерена

190

Летищен к-с София

умерена

66

с. Лозен, м. Бърдо - Св. Димитър

умерена

191

ЦГЧ Зона Б18+

умерена

67

ж.к. Левски - зона В

умерена

194

кв. Враждебна, м. Доло

умерена

Номер Име на ГЕ
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лист 1241 от 1286
Намеса

198

с. Долни Богров

умерена

347

с. Мало Бучино, м. Пладнище

умерена

220

м. Радова махала

умерена

349

с. Волуяк, м. Примичур

умерена

222

м. Голямата локва

умерена

350

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

умерена

230

Софийски централни гробища

умерена

355

м. Дългата стрън

умерена

232

ЖП Ареал Надежда - Захарна фабрика

умерена

362

Хидропарк Искър - ез. Казичене

умерена

235

с. Яна, м. Пожаро

умерена

363

в.з. Бистрица - разш. Цонкина махала

умерена

237

кв. Враждебна, м. Локвата

умерена

367

с. Локорско 1

умерена

245

с. Клисура, м. Аврамица", м. "Щетница"

умерена

368

СПЗ Модерно предградие - разширение 1

умерена

246

с. Иваняне, м. Попов дол

умерена

369

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

249

кв. Илиянци - ман. Св. Илия

умерена

370

Кубратовско поле

умерена

250

кв. Челопечене

умерена

372

с. Долни Пасарел, в.з. Расул

умерена

253

Хидропарк Искър - Чепинци, Негован, Световрачене

умерена

382

с. Герман, в.з. Терасите

умерена

256

с. Кътина, зона за отдих Извора

умерена

383

с. Владая, м. Св. Петка

умерена

262

Хвостохранилище Бухово

умерена

390

м. Лозенец част 1

умерена

263

Кариера Рудината

умерена

391

Хидропарк Искър - Вододайна зона яз. Искър

умерена

265

кв. Бенковски - разширение

умерена

392

Планина Витоша - р-н Витоша

умерена

270

НПЗ Кремиковци

умерена

398

Парк Бенковски - запад

умерена

272

с. Чепинци - разширение

умерена

399

с. Кривина, м. Ливадето

умерена

273

кв. Илиянци

умерена

400

СПЗ Слатина - юг 2

умерена

275

кв. Република - Толева махала

умерена

404

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

умерена

279

НПЗ Илиянци - север

умерена

408

ж.к. Красно село

умерена

281

бул. Ломско шосе

умерена

410

ж.к. Лагера

умерена

282

Планина Витоша - р-н Панчарево

умерена

411

зем. земи - с. Подгумер, Войнеговци, Локорско

умерена

283

Плана планина

умерена

413

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

умерена

285

Люлин планина - изток

умерена

416

ж.к. Люлин - 4 мр

умерена

286

с. Чепинци

умерена

418

ж.к. Гоце Делчев

умерена

289

с. Негован

умерена

419

3-та извънградска част

умерена

295

с. Волуяк, м. Църна бара

умерена

422

с. Яна, м. Садината

умерена

296

ж.к. Кремиковци

умерена

423

с. Мърчаево

умерена

299

СОП север - м. Севладица

умерена

429

ж.к. Сердика

умерена

301

с. Мировяне - разширение

умерена

431

Резиденция Бояна

умерена

304

с. Житен

умерена

432

кв. Хладилника

умерена

306

с. Мировяне

умерена

433

Борисова градина - Ловен парк

умерена

307

кв. Бенковски, м. Обрадовски герен

умерена

435

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

умерена

308

с. Войнеговци

умерена

437

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

309

м. Манастирското

умерена

440

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

310

в.з. Бранчовица

умерена

441

с. Мрамор, кв. Требич зем. земя

умерена

311

с. Подгумер, м. Старата Кория

умерена

446

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

умерена

312

с. Мрамор - зем. земи

умерена

457

ж.к. Свобода

умерена

314

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

458

Северен парк - Бакърена фабрика

умерена

316

с. Подгумер - Пясъчни кариери

умерена

459

Нови Искър, м. в.з. Ласка

умерена

320

гр. Нови Искър - кв. Славовци - разширение

умерена

461

Парк Братска Могила

умерена

327

с. Железница, м. Морожина

умерена

467

ПЗ Задгаров - ТЕЦ София

умерена

333

с. Балша

умерена

471

с. Филиповци, м. Берилица

умерена

334

с. Д.Богров, Блатата Кривина

умерена

477

Хидропарк Искър - част Д.Пасарел - Панчарево

умерена

338

кв. Враждебна, Бизнес зона м. Прогоно

умерена

478

с. Войнеговци - разширение

умерена

339

кв. Суходол, м. Воденицата

умерена

479

с. Филиповци, м. Шеовица

умерена

340

зем. земи Малашевци Герена

умерена

480

с. Кътина

умерена

341

Панчарево, м. Голи дел

умерена

482

м. Мутийска воденица

умерена

342

м. Келказа - с. Мрамор

умерена

485

с. Гниляне, в.з. Ранова нива

умерена

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.
Номер Име на ГЕ

Намеса

489

с. Волуяк, м. Локва

умерена

490

с. Мрамор, м. Ридо

умерена

491

с. Иваняне, м. Садината

умерена

492

с. Иваняне, м. Бродо

умерена

495

ж.к. Люлин - 5 мр

умерена

496

Западен парк - разш. Малка Коньовица 2

умерена

497

НПЗ Средец 2

умерена

498

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 2

умерена

506

НПЗ Искър - север

умерена

510

с. Мировяне полето

умерена

511

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

512

с. Бистрица - Кокаляне - поле

умерена

514

с. Бистрица, м. Лагатар

умерена

520

с. Железница - махала Чемерник и Цареви кошари

умерена

521

Хидропарк Искър - част гр. Нови Искър

умерена

522

с. Подгумер, в.з. Пресвета

умерена

525

СОП Лозен Икономическа зона - север

умерена

530

с. Мало Бучино, м. Градомански път

умерена

531

кв. Вердикал - землище поле

умерена

535

Парк кв. Враждебна - север

умерена

537

Пречиствателна станция Кубратово

умерена

540

Озеленяване трансп. възел Северна - източна тангенти

умерена

546

кв. Карпузица - запад

умерена

548

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

умерена

550

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

552

с. Казичене - юг

умерена

562

м. в.з. Радеви круши

умерена

564

Парк Витоша застроени земи с. Железница

умерена

лист 1242 от 1286

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

лист 1243 от 1286

Специфична цел 2: Повишаване на енергийната ефективност и локално производство на възобновяема енергия
Описание:
В периода до 2027г. усилията на общините в България, както и в целия ЕС, ще са насочени
към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива във всички сектори. В СО
съществуват значителни резерви за намаляване на общото потребление на енергия,
постепенна промяна в енергийния микс и преминаване към по-широко използване на ВЕИ
при подобрен баланс, сигурност на доставките и задоволяване на нуждите на
населението и икономиката. Общината има възобновяеми природни ресурси с добър, но
недостатъчно използван потенциал за производство на енергия на място, в т.ч. и в
урбанизирана среда. Произведената енергия от ВЕИ, с изключение на тази от ВЕЦ, е с поскоро незначителен дял в общо потребената. Следва да се подобрят условията за пошироко използване на слънчевата, аеротермалната и геотермалната енергия,
отпадъчната биомаса и отпадната топлина. Засилено внимание и усилия са необходими за
поддръжка и осъвременяване на градската среда и сградния фонд и привеждането им в
съответствие с повишените изисквания за енергийна ефективност, в т. ч. в улесняване
и прецизиране на административните и технически процедури и интегриране с мерки за
прилагане на жилищна политика. СО следва да бъде лидер и с активни действия и
демонстрационни проекти за общинските сгради да спомогне за утвърждаване на повисоки стандарти за енергийна ефективност в строителния бранш - при реконструкция
и ново строителство.
Специфична цел 2 на Програма за София се концентрира върху намаляването на общото
потребление на енергия при интелигентно и устойчиво задоволяване на
потребностите. Това е възможно чрез обновяване на съществуващия сграден фонд и
повишаване на енергийната му ефективност; намаляване на административната
тежест за домакинствата и бизнеса при предприемане на мерки за енергийната
ефективност; съществено увеличаване на дела на сградите в СО, които отговарят на
критериите за „зелени“, нулево-енергийни и плюсово-енергийни. Стимулиране на
постепенния преход към ползване на нисковъглеродна енергия с увеличен дял на
местното производство от ВЕИ: поетапна промяна в енергийния микс - по първични
източници и по източници към краен потребител; поетапно отпадане на твърдите и
течни горива като енергоизточник за отопление, транспорт, производство и
строителство на територията на СО; насърчаване използването на масовия градски
транспорт; увеличаване на местното производство на енергия от ВЕИ, вкл. преход на
“Топлофикация София” към по-зелена енергия и създаване на нови форми на услугата (напр.
свързани с нови соларни сградни инсталации) и други. За това са необходими действия в
посока подобряване на организационно-административните условия и възможностите
за активно участие на гражданите в енергийния преход.

Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Потребление на енергия от жилищния сектор (в мВтч/г.)
● Годишни енергийни спестявания от ЕСМ в жилищно спрямо площ на ГЕ – потенциал
2030 г.
● Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с електроснабдяване (%)
● Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с централно
топлоснабдяване (%)
● Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с газоснабдяване от мрежа
(%)
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.

2.М1. Поддръжка и експлоатация на хидротермалните находища

Индикативе
н бюджет
(лв)
3 750 000

2.М2. Дълбоко обновяване на съществуващите публични сгради

150 000 000

2.М3. Подобряване на организационно-административните условия за
преход към децентрализирано производство от ВЕИ и плюсовоенергийни
сгради в СО
2.М4. Улесняване на информираността на гражданите и съдействие с
актуализирани типови решения за предприемане на мерки за енергийна
ефективност и използване на ВЕИ
2.М5. Преход на “Топлофикация София”АД към по-висока енергийна
ефективност, по-зелена енергия и създаване на нови форми на услугата
Общо

525 000

Мярка

654 000
100 000 000
254 929 000

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
УСТОЙЧИВА, ЗЕЛЕНА И АДАПТИВНА
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЛОКАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Зони за въздействие по СЦ 2
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

2

ж.к. Сухата река - юг

висока

456

ж.к. Лагера

висока

67

ж.к. Горубляне 2 и 3

умерена

4

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

457

ж.к. Надежда 2

висока

71

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

12

ж.к. Сухата река - изток

висока

461

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

100

ж.к. Западен парк

умерена

34

ж.к. Гео Милев

висока

465

ж.к. Хаджи Димитър

висока

106

с. Герман

умерена

38

кв. Подуяне

висока

466

ж.к. Люлин - 7 мр

висока

108

с. Локорско 1

умерена

62

с. Мрамор и ПСЗ

висока

476

ж.к. Фондови жилища

висока

110

ЦГЧ м. Буката

умерена

70

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

478

кв. Враждебна

висока

118

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

73

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

485

ж.к. Бели Брези

висока

130

кв. Симеоново

умерена

80

ж.к. Стефан Караджа

висока

500

ж.к. Сухата река - запад

висока

131

ж.к. Дружба 1 - изток

умерена

115

кв. Модерно предградие

висока

507

ж.к. Люлин - 10 мр

висока

133

с. Кривина

умерена

127

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

518

ж.к. Христо Смирненски

висока

134

ЦГЧ Зона Б4+

умерена

129

ЦГЧ Зона Г8

висока

523

ж.к. Лев Толстой

висока

144

кв. Требич

умерена

135

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

537

ж.к. Свобода

висока

145

гр. Банкя - разширение

умерена

136

кв. Крива река

висока

540

с. Ботунец

висока

151

кв. Карпузица - изток

умерена

137

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

висока

549

кв. Васил Левски - юг

висока

153

в.з. Банкя

умерена

138

гр. Нови Искър - кв. Курило

висока

557

ж.к. Иван Вазов

висока

169

в.з. Малинова долина - герена

умерена

141

с. Подгумер

висока

563

ж.к. Мусагеница

висока

170

кв. Малинова долина - изток

умерена

142

ж.к. Обеля 2

висока

105

ж.к. Младост 3

средна

171

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

148

с. Доброславци

висока

113

ж.к. Левски - зона В

средна

173

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

умерена

150

с. Балша

висока

132

ж.к. Орландовци - Малашевци

средна

178

гр. Банкя

умерена

154

с. Яна

висока

159

с. Желява

средна

180

с. Панчарево

умерена

160

с. Чепинци

висока

211

кв. Овча Купел - север

средна

185

с. Долни Лозен

умерена

165

гр. Бухово

висока

219

с. Житен

средна

188

3-та извънградска част

умерена

166

ж.к. Кремиковци

висока

289

ж.к. Факултета

средна

190

в.з. Кокаляне

умерена

167

с. Войнеговци

висока

294

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

средна

194

с. Долни Пасарел

умерена

168

кв. Сеславци

висока

318

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

средна

195

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

179

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

321

кв. Васил Левски - север

средна

196

с. Кокаляне

умерена

187

кв. Бенковски

висока

323

кв. Хладилника

средна

197

ж.к. Дианабад

умерена

241

ж.к. Студентски град - запад

висока

387

кв. Витоша - Лозенец

средна

202

кв. Княжево, в.з. Килиите

умерена

298

с. Горни Богров

висока

391

ж.к. Красна поляна - част 3

средна

203

кв. Драгалевци

умерена

311

с. Долни Богров

висока

420

жк. Манастирски ливади - запад

средна

213

кв. Челопечене

умерена

326

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

428

м. Манилов дол

средна

214

ж.г. София - вилидж

умерена

339

с. Световрачане

висока

450

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

216

кв. Карпузица - запад

умерена

341

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

висока

475

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

средна

220

м. Батарея

умерена

370

ж.к. Борово

висока

3

с. Мърчаево

умерена

222

кв. Обеля

умерена

377

с. Негован

висока

5

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

237

НПЗ Военна рампа - запад

умерена

384

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

6

ЦГЧ Зона А - север

умерена

240

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

385

ж.к. Стрелбище

висока

16

с. Мировяне

умерена

246

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

390

с. Кубратово

висока

19

ЦГЧ Зона В15

умерена

248

ж.к. Студентски град - север

умерена

402

ж.к. Надежда 1

висока

20

с. Бусманци

умерена

254

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

413

с. Волуяк

висока

24

с. Казичене - юг

умерена

260

ЦГЧ Зона Г13

умерена

415

ЦГЧ Зона Б18+

висока

25

м. БАН 4км

умерена

261

с. Владая

умерена

417

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока

31

ж.к. Люлин - 8 мр

умерена

262

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

423

ж.к. Люлин - 3 мр

висока

32

в.з. Киноцентър част 3

умерена

269

ЦГЧ Зона Б5+

умерена

435

ж.к. Света Троица

висока

40

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

умерена

295

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) умерена

438

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

44

м. Гърдова глава

умерена

296

ж.к. Овча Купел - 1

умерена

439

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

63

в.з. Малинова долина - запад

умерена

297

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

447

ж.к. Дружба 2 - запад

висока

65

в.з. Градище

умерена

299

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

300

кв. Бояна

умерена

482

ж.к. Младост 1

умерена

303

с. Лозен

умерена

483

м. Лозенец част 3

умерена

304

гр. Банкя, в.з. Градоман

умерена

486

ж.к. Яворов

умерена

309

ЦГЧ м. Еврейски гробища

умерена

487

ЦГЧ Зона Централна гара

умерена

312

в.з. Беловодски път

умерена

491

кв. Кръстова вада - изток

умерена

315

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

умерена

492

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

317

ж.к. Младост 1А

умерена

493

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

319

с. Г. Лозен, м. Висо

умерена

494

м. Подуяне - Център

умерена

325

с. и в.з. Иваняне

умерена

495

в.з. Косанин дол

умерена

327

ж.к. Хиподрума

умерена

501

ж.к. Изгрев

умерена

328

Панчарево - Черешови градини изток

умерена

506

с. Железница

умерена

331

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

513

с. Войнеговци, в.з. Русия

умерена

334

ЦГЧ Зона Б5-3+

умерена

520

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

335

кв. Филиповци

умерена

528

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

342

м. Лозенец част 1

умерена

534

с. Бистрица

умерена

348

кв. Илиянци

умерена

541

ж.к. Люлин - 6 мр

умерена

356

ж.к. Славия

умерена

545

с. Кътина

умерена

365

кв. Горна Баня - ЖП гара

умерена

553

к-с Медицинска академия

умерена

379

НПЗ Орион

умерена

560

в.з. Бистрица - Цонкина махала

умерена

382

ж.к. Изток - изток

умерена

561

м. Триъгълника - Надежда

умерена

383

кв. Република

умерена

562

ж.к. Кръстова вада - запад

умерена

395

гр. Банкя, кв. Изгрев

умерена

396

гр. Нови Искър - кв. Славовци

умерена

398

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

умерена

399

кв. Суходол

умерена

403

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

409

кв. Горна баня

умерена

410

в.з. Малинова долина - изток

умерена

411

кв. Овча Купел - юг

умерена

418

ж.к. Студентски град - юг

умерена

421

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

425

Драгалевци, в.с. Мирамонте

умерена

433

кв. Христо Ботев

умерена

440

м. Драгалевци - разширение - север

умерена

441

кв. Люлин - разширение - запад

умерена

443

Парк Гео Милев

умерена

444

ж.к. Люлин - център

умерена

446

м. Лозенец част 2 - север

умерена

452

кв. Горубляне

умерена

458

ж.к. Дървеница

умерена

460

ж.к. Младост 2

умерена

464

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

469

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

470

НПЗ Хладилника

умерена

472

гр. Банкя, кв. Михайлово

умерена

473

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

474

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

480

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена

лист 1246 от 1286

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Специфична цел 3: Преход към кръгова икономика
Описание:
Кръговата икономика намалява натиска върху природните ресурси и е предпоставка за
постигане на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за забавяне или
дори обръщане на процеса на загубата на биологично разнообразие. Половината от
общите емисии на парникови газове и над 90% от загубата на биологично разнообразие,
както и недостигът на вода, се дължат на добива и преработката на природни ресурси.
Преходът към кръгова икономика е заложен на всяко стратегическо ниво в политиките
на Европейския съюз, отразявайки ангажимента на държавите-членки към устойчиво
икономическо развитие и опазване на биологичните ресурси. Този преход минава през
развитието на редица иновации в регулацията, производството и търговията, което е
отличен шанс за заетост в нови работни места, свързани с иновации и устойчиво
развитие.
Специфична цел 3 се концентрира върху подготовка на икономическите субекти на
територията на СО за екологосъобразно бъдеще и укрепване на
конкурентоспособността им. Цели се създаване на предпоставки и условия за намаляване
на потреблението на суровини и материали и за иновации в производствените процеси,
които да гарантират, че използваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е
възможно по-дълго. Това е свързано с промяна в начина, по който се произвеждат и се
потребяват стоки и засяга целия жизнен цикъл на продуктите - от проектиране и
производство до потребление, поправка, повторно използване, рециклиране и връщане на
ресурсите обратно в икономиката. Планираните мерки целят създаване на добре
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Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Управление на отпадъците
● Възобновяеми енергийни източници
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.

Мярка
3.М1. Намаляване на генерираните отпадъци и стимулиране на повторна
употреба на стоки
3.М2. Подобряване на разделното събиране на отпадъци при източника в
подкрепа на прехода към кръгова икономика
3.М3. Подобряване на оползотворяването на разделно събираните
отпадъци

Индикативе
н бюджет
(лв)
119 000 000
100 000 000
150 000 000

Общо 369 000 000

функциониращ вътрешен пазар за висококачествени вторични суровини.
Тази специфична цел задава посоката за развитие на политиката за управление на
отпадъците на СО, отчитайки целите и приоритетите на Националния план за
управление на отпадъците 2021-2028 г. и проекта на Стратегия за преход към кръгова
икономика 2021-2027 г., налични към момента на финализиране на Програма за София.
Дефинираните към тази цел мерки обаче ще намерят своите конкретни проектни

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

предложения в резултат на допълнителни анализи и проучвания в процеса на
разработване на Програмата за управление на отпадъците на СО за периода 2021-2028 г..,
която се очаква да бъде приета през 2022 г. в съответствие с приложимите изисквания
на национално ниво, както и с идентифицираните тук цели и принципи.
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Специфична цел 4: Подобрена среда за иновации и за високопродуктивна икономика
Описание:
Високият дял на индустрии с ниска добавена стойност в икономиката на града не
реализира пълноценно потенциала му като столица и основно средище на научната и
развойна дейност в страната. България е малка и отворена икономика и основният
вектор за растеж е развитието на експортен потенциал в предприятията, което е найлесно постижимо именно в София. Привличането на човешки капитал към индустрии с
висока добавена стойност и с високо ниво на НИРД би допринесло за развитието на
такъв експортен потенциал, като същевременно би повишило нивото на доходите в
града. Чрез фокус върху образование, иновации и повишена квалификация това също така
би позволило пазарът на труда да е по-устойчив на бурното технологично развитие в
почти всички икономически сектори, включително във връзка с политическите
ангажименти за устойчиво развитие, разкривайки зелени работни места в нови
икономически сектори. Не на последно място привлекателната за НИРД среда би
повишила ефективността и намалила ресурсо- и енергоемкостта във всички
икономически сектори.

Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.

Мярка
4.М1. Целенасочена политика за създаване на клъстери от синергични
бизнеси
4.М2. Промотиране на София като най-доброто място за иновации в
Югоизточна Европа чрез реклама, създаване на условия за инвестиции и
развитие на експортния потенциал.

Индикативе
н бюджет
(лв)
7 000 000
7 000 000

4.М3. Подкрепа за високотехнологични и интензивни на знание дейности. 10 500 000
4.М4. Разработване на стимули за иновативни производства и
сътрудничество между общината и тях

147 000 000

Специфична цел 4 на Програма за София е насочена към повишаване ефективността на
предприятията, които са двигатели на градската икономика, към развитие и
комерсиализиране на иновациите и към устойчиво повишаване дела на заетост в сектори
с висока добавена стойност и експортен потенциал. Градът разполага с добри
предпоставки за това, тъй като в него са концентрирани висши учебни заведения,
клонове на международни високотехнологични компании, центрове на развойната и

4.М5. Програма за подкрепа на функциониращи малки и средни
предприятия

98 000 000

4.М6. Провеждане на информационни кампании и консултации за бизнеса
по темите за Зелената сделка и кръговата икономика

3 500 000

4.М7. Стимулиране на сътрудничеството с научни институти и висши
учебни заведения на територията на Столична община

10 500 000

научна дейност, но все още не е развил своя потенциал. Основни насоки за действие са
подкрепа за развитие на иновации, популяризирането и интегрирането им в
производството, привличане на инвестиции и нови работни места в сектори с висока
добавена стойност, както и ефективно сътрудничество между образование, наука и
бизнес.

4.М8. Създаване на фонд за инвестиции и практически опит за ключови и 315 000 000
благоустройтсвени проекти на СО

Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.

4.М9. Привличане на инвестиции в икономически по-слабо развити
райони

105 000 000
Общо 703 500 000

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Среда за иновации
● Инвестиции и предприемачество
● Дял на икономика с висока добавена стойност

IX_Обобщение | 1249

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Специфична цел 5: Подобрени и ускорени административни и управленски процеси
Описание:
Целта отговаря на спецификата на Столичната община по няколко причини. От една
страна, административните процедури в общината са все още почти изцяло базирани на
хартия и поради това съгласувателните процеси са ненужно дълги. Същевременно са на
лице много, но капсулирани данни, както в публичния, така и в частния сектор, чието
включване в работата на администрацията и на бизнеса би дало възможност за поцелесъобразни, навременни и устойчиви решения. Необходимостта от такъв тип
решения е особено остра в софийския контекст поради високите обществени очаквания
към средата в най-широкия смисъл на думата. За тяхното постигане общината не би
имала ресурса и капацитета да се справи сама и има нужда от партньори. Това
партньорство би могло да се потърси в гражданското общество и предприемаческата
среда, които са изключително активни в цялата общината и открито изявяват желание
за сътрудничество.
Със Специфична цел 5 Програма за София цели ускоряване на цифровизацията, постигане
на рационално и пълноценно използване на всички данни, събирани в общината, и
трансформация на административните процеси по начин, отчитайки динамиката в
обществените и икономическите отношения. Тази вътрешна реорганизация на
процесите в общината следва да се извършва паралелно с утвърждаване на ролята на СО
като координатор в реализацията на плановете и стратегиите за развитие, използващи
публичен и частен ресурс. Това означава по-успешно включване на гражданите и бизнеса в
процесите на вземане и реализиране на решенията. За тази цел е необходимо
администрацията на Столичната община да развие капацитет за нови действия. Такива
биха могли да бъдат въвеждане на регистър с общо предназначение, квалифицирани
електронни подписи и централизирана система за самоличност за всички общински
служители, но също така въвеждането на цифрови стандарти и номенклатури за данни и
документи, за изпълнение на информационни системи и споделени административни
услуги. Силно ефективна би била и мярка в посока на въвеждането на единна електронна
система за обмен на данни от и към гражданите и позволяваща им да съучастват в
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Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Активност на гражданското участие
● Степен на дигитализация
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка
5.М1. Оптимизиране на общинските административни процеси и
ресурси
5.М2. Създаване на симулационни модели за планиране и управление

Индикативен
бюджет (лв)
7 000 000
13 800 000

5.М3. Увеличаване на количеството и качеството на
взаимодействието, включително дигиталното, между община,
държава, граждани и бизнес

17 600 000

5.М4. Увеличаване на количеството налични данни и улесняване на
достъпа до тях, включително в реално време

22 400 000
Общо 60 800 000

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

създаването и мониторинга на документи и процеси. Дейност, която изисква активност
от страна на държавата, е създаването на единен национален регистър на адресите.
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Специфична цел 6: Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през целия живот
Описание:
● Образователна инфраструктура
Преимущественото положение на Столична община като технологичен център с
● Образованост
концентрация на висши учебни заведения и центрове на развойната и научна дейност,
● Социална изключеност
разнообразие от образователни и социални услуги и приток на млади и активни хора е
предпоставка за намаляване на образователните неравенства и подкрепа за образование
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
насочено към бъдещето и стимулиране на ученето през целия живот. Целта е да се
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
формират личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
граждани, допринасяйки за личното си благоденствие и развитие на социални и
както и в Приожение 3.
икономически сфери. Развитието на научните изследвания с фокус в приложни научни
разработки за реализиране на продукти с висока добавена стойност от своя страна е
Мярка
Индикативен
основа за постигане на траен и приобщаващ икономически растеж, интелигентна
бюджет (лв)
6.М1. Актуализиране на образователните програми и моделите на
24 000 000
диверсификация на икономиката, както и утвърждаване на положителен образ на
работа в образованието
общината и в международен план.
6.М2. Подкрепа за личностното развитие и учене през целия живот
5 750 000
Специфична цел 6 на Програма за София цели намаляване на образователните неравенства
и подобрено качество и достъп до образование, осигуряващи пълноценно развитие на
жителите на общината, повече възможности за квалификация и преквалификация, както
и подсилване на връзките на развойната и научна дейност с бизнеса и администрацията.
Дейностите за постигане на целта са свързани с подобряване и модернизация на
материалната база, както и повишаване достъпа на населението до образователна и
научна инфраструктура. Освен образователните и научните организации, тук се
разглеждат и тези за неформално, следдипломно и допълващо образование и обучение.
Друг вид дейности са тези, свързани с управлението на самия образователен и научен
процес. Включени са програми за насърчаване на ученето през целия живот,
ограмотяването на възрастни и преждевременно отпаднали от образователния процес,
по-ефективна връзка между образованието и науката с нуждите на трудовия пазар и
бизнеса, преодоляване на образователните неравенства, както и възможности за обмен
и мобилност в сферата на образованието и науката.

6.М3. Изграждане на качествена среда за образование

402 392 000

6.М4. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова образователна
и научна инфраструктура (подпомагаща развитието на интерес към
науката, практически умения и ключови компетентности)
6.М5. Създаване на условия за гъвкаво използване на сградния фонд,
терените и техническата база на образователни и научни заведения
6.М6. Подобряване на условия за труд и кариерно развитие в сферата на
образованието
Общо

8 200 000
1 600 000
12 800 000
454 742 000

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
КОНКУРЕНТНА, ИНОВАТИВНА И ИНТЕЛИГЕНТНА
ПОДОБРЕНА СРЕДА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ И
НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Зони за въздействие по СЦ 6
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

с. Бусманци

умерена

36

м. Батарея

висока

347

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

111

53

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

354

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

114

с. Мърчаево

умерена

54

кв. Кръстова вада - изток

висока

378

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

137

с. Яна

умерена

59

с. Кубратово

висока

386

ж.к. Изгрев

висока

152

с. Бистрица

умерена

63

ж.к. Свобода

висока

399

в.з. Беловодски път

висока

156

с. Волуяк

умерена

82

с. Ботунец

висока

420

ж.к. Факултета

висока

171

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

умерена

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

умерена

83

в.з. Градище

висока

439

НПЗ Изток, м. Къро

висока

175

93

с. Кокаляне

висока

452

ж.к. Студентски град - юг

висока

186

с. Житен

умерена

108

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

470

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

210

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

умерена

118

кв. Хладилника

висока

475

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

259

ж.к. Овча Купел - 1

умерена

129

в.з. Бистрица - Цонкина махала

висока

476

в.з. Киноцентър част 3

висока

270

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

133

в.з. Банкя

висока

485

НПЗ Хладилника

висока

361

в.з. Кокаляне

умерена

ж.к. Левски - зона Г

умерена

135

с. и в.з. Иваняне

висока

498

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

463

140

гр. Банкя - кв. Вердикал

висока

542

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

висока

490

кв. Враждебна

умерена

144

кв. Филиповци

висока

31

кв. Люлин - разширение - запад

средна

552

с. Балша

умерена

146

с. Желява

висока

58

ж.к. Дружба 1 - запад

средна

148

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

127

ЦГЧ Зона Б19+

средна

163

с. Мировяне

висока

136

НПЗ Орион

средна

164

в.з. Малинова долина - изток

висока

255

ж.к. Дружба 1 - изток

средна

169

с. Войнеговци

висока

306

кв. Овча Купел - юг

средна

172

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

307

кв. Овча Купел - север

средна

177

ЦГЧ Зона Б18+

висока

393

ж.к. Левски - зона В

средна

183

кв. Сеславци

висока

409

ЦГЧ Зона Б5+

средна

184

ж.к. Люлин - 6 мр

висока

432

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

средна

187

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

437

НПЗ Средец 2

средна

192

с. Локорско 1

висока

444

м. Овча Купел - кв. 50

средна

193

кв. Христо Ботев

висока

447

ж.к. Надежда 2

средна

196

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

460

ж.к. Люлин - 9 мр

средна

203

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

висока

482

ж.к. Младост 4

средна

211

в.з. Малинова долина - запад

висока

494

ж.к. Люлин - център

средна

214

кв. Република

висока

499

ж.к. Хаджи Димитър

средна

216

в.з. Малинова долина - герена

висока

502

ж.к. Люлин - 10 мр

средна

241

кв. Модерно предградие

висока

504

ж.к. Обеля 1

средна

248

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

519

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

средна

252

ж.г. София - вилидж

висока

529

ж.к. Люлин - 1 мр

средна

267

Панчарево - Черешови градини изток

висока

1

с. Владая

умерена

275

м. Драгалевци - разширение - север

висока

2

с. Лозен

умерена

278

кв. Малинова долина - изток

висока

9

ж.к. Фондови жилища

умерена

285

Драгалевци, в.с. Мирамонте

висока

25

м. Манилов дол

умерена

288

ж.к. Сердика

висока

80

с. Долни Лозен

умерена

331

ж.к. Обеля 2

висока

96

с. Герман

умерена

343

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

99

ж.к. Горубляне 2 и 3

умерена

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Специфична цел 7: Подобряване на условията за здравословен и активен живот
Описание:
Територията на Столична община има добра обслуженост с обекти на здравната
инфраструктура от болничната и доболничната медицинска помощ, както и висока
осигуреност с медицински персонал - лекари и стоматолози. Въпреки това,
материалната база на някои болници и ДКЦ се нуждае от модернизация, а част от
жителите на общината не са удовлетворени от здравните услуги, които се
предоставят в населеното им място. Здравната профилактика все още не е достатъчно
популярна. Следва да се насочат действия към основните рискови фактори, които
влияят върху здравето на населението. Рисковите фактори зависят, от една страна, от
поведенчески навици като ниска физическа култура, което води до затлъстяване сред
децата, некачествено хранене сред подрастващи и възрастни, консумация на алкохол и
тютюнопушене от ранна възраст. От друга страна, върху здравето на населението
пряко влияе състоянието на околната среда и особено качеството на атмосферния
въздух.
Специфичната цел 7 е насочена към подобряване условията на природната и
урбанизираната среда на територията на Столична община, така че да се осигури
възможност за здравословен и активен начин на живот. Това включва усилия за
подобряване качеството на въздуха, намаляване на шумовото замърсяване и вредните
лъчения, осигуряване на чисти води и почви, както и осигуряване на достъп до зони за
отдих и създаване на достъпни условия за физическа активност и спорт за всички
възрастови и социални групи. За да бъде постигната целта, следва да бъдат насочени
усилия върху поведенческите фактори, които влияят върху здравословния начин на
живот - насърчаване на здравословното хранене, редовно физическо движение и
регулярна здравна профилактика. Целта също е насочена към подобряване на
състоянието на здравната грижа и модернизиране на болничната и доболничната
инфраструктура. Предвижда се създаване на условия за рехабилитация и извънболнично
възстановяване, както и постоянно увеличаване на квалификацията на медицинския
персонал.
Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Условия за достъп до здравно обслужване
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● Достъп на населението до спорт и игра
● Обслуженост на населението от обекти на зелената система за широко
обществено ползване
● Състояние на въздух
● Състояние на почви
● Състояние на води
● Шумово замърсяване
● Социална изключеност
● Удовлетвореност от здравословното си състояние
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка
7.М1. Изграждане и развитие на мобилни и дистанционни здравни услуги
(телемедицина)
7.М2. Модернизация на оборудването в болничната и доболничната
здравна помощ
7.М3. Изграждане на качествена среда за болнична и доболнична здравна
грижа
7.М4. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова
специализирана спортна инфраструктура
7.М5. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова
инфраструктура за непрофесионален спорт, движение и игра
7.М6. Насърчаване на здравословния начин на живот
7.М7. Развитие на компетенциите и уменията на здравните работници
и подобряване на условията за труд в здравеопазването
7.М8. Подпомагане профилактиката на физическото и психическото
здраве
7.М9. Насърчаване на възможностите за физическа активност и спорт

Индикативен
бюджет (лв)
1 250 000
300 000 000
254 500 000
100 000 000
5 000 000
15 000 000
50 000 000
50 000 000
14 000 000

Общо 789 750 000
Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

IX_Обобщение | 1254
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
МНОГООБРАЗНА, АВТЕНТИЧНА И ЖИЗНЕНА
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН И АКТИВЕН
ЖИВОТ

Зони за въздействие по СЦ 7
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

6

в.з. Градище

висока

3

с. Долни Лозен

средна

482

в.з. Киноцентър част 3

средна

15

ж.к. Фондови жилища

висока

5

с. Ботунец

средна

496

кв. Враждебна

средна

16

с. Герман

висока

21

м. Гърдова глава

средна

502

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

средна

43

в.з. Банкя

висока

35

с. Бусманци

средна

503

ЦГЧ Зона Г14 - запад

средна

52

с. и в.з. Иваняне

висока

39

гр. Банкя - разширение

средна

517

ж.к. Дружба 2 - запад

средна

53

ж.к. Младост 1А

висока

48

кв. Люлин - разширение - запад

средна

4

кв. Драгалевци

умерена

54

с. Яна

висока

50

м. Батарея

средна

7

с. Долни Пасарел

умерена

58

кв. Филиповци

висока

55

гр. Банкя - кв. Вердикал

средна

8

с. Панчарево

умерена

77

в.з. Малинова долина - изток

висока

64

с. Желява

средна

12

кв. Симеоново

умерена

80

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

76

с. Мировяне

средна

19

кв. Бояна

умерена

81

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

79

с. Войнеговци

средна

23

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

86

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

82

кв. Кръстова вада - изток

средна

26

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

умерена

91

кв. Сеславци

висока

83

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

44

ЦГЧ Зона А - север

умерена

96

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

87

ЦГЧ Зона Б18+

средна

51

м. БАН 4км

умерена

108

кв. Витоша - Лозенец

висока

92

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

61

ж.к. Лев Толстой

умерена

109

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

97

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

65

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

умерена

110

ЦГЧ Зона В15

висока

100

в.з. Малинова долина - запад

средна

66

с. Железница

умерена

111

м. Драгалевци - разширение - север

висока

103

в.з. Малинова долина - герена

средна

67

гр. Бухово

умерена

120

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

106

ж.к. Свобода

средна

69

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

122

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

113

кв. Овча Купел - юг

средна

70

с. Негован

умерена

123

в.з. Кокаляне

висока

124

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

72

ж.к. Кремиковци

умерена

134

м. Манилов дол

висока

146

с. Житен

средна

73

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

157

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

151

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

средна

74

с. Мрамор и ПСЗ

умерена

173

с. Мърчаево

висока

155

с. Доброславци

средна

84

кв. Васил Левски - север

умерена

189

ж.к. Факултета

висока

161

ж.к. Горубляне 2 и 3

средна

89

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

203

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

165

с. Подгумер

средна

93

с. Кубратово

умерена

209

с. Волуяк

висока

172

ж.к. Христо Смирненски

средна

94

ж.к. Надежда 1

умерена

229

кв. Христо Ботев

висока

185

с. Балша

средна

95

с. Локорско 1

умерена

244

кв. Република

висока

188

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

99

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

269

кв. Модерно предградие

висока

191

ЦГЧ Зона А - изток

средна

102

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

285

ж.к. Овча Купел - 1

висока

207

с. Бистрица

средна

105

с. Казичене - юг

умерена

341

в.з. Косанин дол

висока

223

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

107

кв. Горубляне

умерена

348

ж.к. Обеля 2

висока

235

жк. Манастирски ливади - запад

средна

115

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена

382

гр. Банкя, кв. Изгрев

висока

240

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

средна

116

кв. Бенковски

умерена

407

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

245

кв. Карпузица - запад

средна

117

НПЗ Военна рампа - запад

умерена

423

ж.к. Стефан Караджа

висока

289

Панчарево - Черешови градини изток

средна

118

ж.к. Изток - изток

умерена

447

НПЗ Изток, м. Къро

висока

294

ж.к. Малинова долина - запад

средна

125

Парк Въртопо - север

умерена

454

ж.к. Надежда 2

висока

307

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

129

кв. Горна баня

умерена

467

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

310

ж.к. Сердика

средна

133

гр. Банкя, в.з. Градоман

умерена

481

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

363

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

136

ж.к. Яворов

умерена

504

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

381

ж.к. Сухата река - запад

средна

141

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

509

ж.к. Обеля 1

висока

410

в.з. Беловодски път

средна

150

ж.к. Дружба 2 - изток

умерена

526

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

висока

416

ж.к. Света Троица

средна

154

кв. Павлово - Бъкстон

умерена

1

с. Владая

средна

470

ж.к. Левски - зона Г

средна

160

ж.к. Сухата река - изток

умерена

2

с. Лозен

средна

476

ж.к. Люлин - 4 мр

средна

167

ж.к. Красно село

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

176

кв. Хладилника

умерена

518

м. Лозенец част 1

умерена

184

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

524

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

190

с. Кътина

умерена

528

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена

192

НПЗ Орион

умерена

530

с. Войнеговци, в.з. Русия

умерена

194

ж.к. Сухата река - юг

умерена

533

ж.к. Люлин - 1 мр

умерена

198

кв. Обеля

умерена

200

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

206

м. Лозенец част 3

умерена

218

ж.к. Люлин - 7 мр

умерена

224

Парк Гео Милев

умерена

231

ж.к. Дървеница

умерена

263

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

267

ж.к. Младост 1

умерена

275

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

277

ж.г. София - вилидж

умерена

293

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

301

кв. Малинова долина - изток

умерена

331

НДК - площад България

умерена

338

с. Горни Богров

умерена

339

ж.к. Гоце Делчев

умерена

347

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

391

м. Лозенец част 2 - север

умерена

398

ж.к. Изгрев

умерена

403

ж.к. Левски - зона В

умерена

406

3-та извънградска част

умерена

409

м. Подуяне - Център

умерена

418

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

427

м. Триъгълника - Надежда

умерена

433

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

438

ж.к. Хиподрума

умерена

439

ж.к. Гео Милев

умерена

446

ЦГЧ Зона Г8

умерена

453

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

462

ЦГЧ Зона Б4+

умерена

484

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

487

ж.к. Младост 4

умерена

489

ж.к. Мусагеница

умерена

492

ЦГЧ Зона Г11 - изток

умерена

494

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

умерена

495

кв. Васил Левски - юг

умерена

497

кв. Подуяне

умерена

498

ж.к. Бели Брези

умерена

501

ЦГЧ Зона Г13

умерена

505

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

510

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена
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Специфична цел 8: По-успешно опазване на културното богатство и подобрени условия за култура и творчество
Описание:
Богатото и разнообразно културно наследство, стратегическото местоположение по
отношение на международните културни коридори и маршрути, концентрацията на
културни институти и обекти на културата, на артисти, културни оператори,
културно-творчески индустрии, добре развитата система на читалищата и тяхната
дейност дават на Столична община конкурентно предимство за оползотворяването на
този потенциал като инструмент за социално сближаване, стимулиране на
творчеството, както и за генериране на икономически ползи.

● Недвижими културни ценности
● Социална изключеност
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка

Със Специфичната цел 8 Програма за София концентрира усилията в съхраняване на
културното богатство, което включва както подобрено интегриране и разпознаване на
недвижимите културни ценности и нематериално наследство, така и подобряване на
условията за създаване и развитие на културата и творчеството като предпоставка за
конкурентоспособност на общината и жителите ѝ. Дейностите за постигане на целта
са свързани с подобряване на материалната база на обектите за култура, както и
подобряване на достъпа на населението до тях. Тук се включват и дейностите, свързани
с опазването на недвижимите културни ценности, тяхната качествена реставрация и
поддръжка. Друг вид дейности са тези, свързани с организацията и управлението на
културното предлагане и насърчаване на творчеството, оценяване на добавената
стойност, която културно-творческите индустрии носят на жителите на общината
по отношение на личностното развитие, подобрени условия за живот, социално
сближаване и икономическо развитие. Към тази тема се включват и дейностите по
регламентиране и популяризиране на ясни и включващи принципи за опазване и
социализация на недвижимите културни ценности на територията на общината при
подобрени условия за гражданско включване в процеса на вземане на решенията.
Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.

Индикативен
бюджет (лв)
1 490 000

8.М1. Дигитализизация в културата и културното наследство
8.М2. Развитие на инструменти за подкрепа дейността на творците в
различни сфери на културата
8.М3. Разширяване на мрежата от места за култура и подобряване на
материалната им база
8.М4. Предоставяне на подкрепа за творческата икономика

26 900 000

8.М5. Повишаване на интереса и достъпа до култура и културно
наследство
8.М6. Развитие и надграждане на капацитет и стандарти в музейната,
библиотечната и културната дейност, включително за управление и
партньорства
8.М7. Развитие и прилагане на модели за опазване, управление и
социализация на недвижимите културни ценности
8.М8. Подпомагане на регионалния и международен обмен в културата

22 102 000

49 689 000
20 000 000

1 730 000
53 377 000
6 326 800

Общо 181 614 800
Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Места за култура
● Читалища

IX_Обобщение | 1257
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
МНОГООБРАЗНА, АВТЕНТИЧНА И ЖИЗНЕНА
ПО-УСПЕШНО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО И
ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА КУЛТУРА И ТВОРЧЕСТВО

Зони за въздействие по СЦ 8
Нужда от намеса:
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

184

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

2

ЦГЧ м. Еврейски гробища

висока

223

в.з. Банкя

средна

11

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

282

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

12

ЦГЧ м. Буката

висока

289

с. Ботунец

средна

14

ж.к. Борово

висока

293

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

средна

26

ЦГЧ Зона А - изток

висока

301

с. Мировяне

средна

41

с. Панчарево

висока

397

ж.к. Левски - зона Г

средна

50

гр. Банкя

висока

404

ж.к. Малинова долина - запад

средна

54

ж.к. Обеля 2

висока

426

ж.к. Свобода

средна

96

ж.к. Хиподрума

висока

429

ж.к. Фондови жилища

средна

224

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

438

с. Войнеговци

средна

349

Борисова градина - север

висока

440

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

средна

368

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

висока

443

с. Балша

средна

399

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

висока

451

кв. Сеславци

средна

402

Борисова градина - Семинарията

висока

455

НПЗ Изток, м. Къро

средна

405

Парк - музей Врана

висока

456

с. Герман

средна

408

Южен парк част 2

висока

457

кв. Враждебна

средна

409

ж.к. Гео Милев

висока

460

ж.к. Сердика

средна

412

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

465

кв. Горна Баня - ЖП гара

средна

413

ЦГЧ Зона Б5-3+

висока

472

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

414

ЦГЧ Зона А - юг

висока

475

ж.к. Горубляне 2 и 3

средна

417

ЦГЧ Зона Г12 - север

висока

478

с. Яна

средна

418

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

висока

480

с. Волуяк

средна

419

ЦГЧ Зона Г14 - изток

висока

484

с. Житен

средна

420

ЦГЧ Зона Б4+

висока

491

гр. Нови Искър - кв. Славовци

средна

422

ЦГЧ Зона Г12 - юг

висока

502

в.з. Малинова долина - изток

средна

423

ЦГЧ Зона А - север

висока

513

с. Мърчаево

средна

424

м. Подуяне - Център

висока

517

ж.к. Овча Купел - 1

средна

427

ЦГЧ Зона Б3+

висока

529

кв. Христо Ботев

средна

436

м. Лозенец част 3

висока

532

м. Манилов дол

средна

441

ЦГЧ Зона Г8

висока

543

кв. Модерно предградие

средна

452

3-та извънградска част

висока

544

кв. Република

средна

454

ж.к. Стрелбище

висока

558

с. и в.з. Иваняне

средна

461

ЦГЧ Зона Б2-3+

висока

559

с. Желява

средна

467

ЦГЧ Зона Г14 - запад

висока

560

с. Долни Лозен

средна

473

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

561

в.з. Кокаляне

средна

476

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока

562

ж.к. Люлин - 4 мр

средна

488

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

висока

563

кв. Филиповци

средна

497

НДК - площад България

висока

564

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) средна

531

ж.к. Факултета

висока

8

с. Владая

средна

19

ж.к. Разсадника - Коньовица

средна

31

с. Лозен

средна

71

кв. Княжево, в.з. Килиите

средна

75

с. Бистрица

средна

129

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

средна

143

в.з. Градище

средна

155

с. Бусманци

средна

157

ЦГЧ Зона Б18+

средна

лист 1259 от 1286

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

Специфична цел 9: Преход към по-устойчив и иновативен туризъм
Описание:
Местоположението, природните и културни богатства на Столична община, в
съчетание с развитите услуги на големия столичен град, я правят изключително
благоприятно място за множество разнообразни форми на туризъм. Посоката на
развитие е пряко зависима от нуждите на местното население и гостите на града от
страната и чужбина. Водещите аспекти в развитието на туризма са социални и
икономически, съчетаващи се с нуждата от опазване и интегриране на природното и
културно наследство и намаляване на вредните въздействия върху него, а в частност - и
на въглеродния отпечатък от дейността. Едни от възможните посоки в подкрепа на
нуждите на местното население са по-пълноценно оползотворяване на местния ресурс
за отдих в направленията: планински туризъм - на Витоша, Люлин, Стара планина,
Лозенска и Плана; балнеоложки и климатичен туризъм в националния курорт Банкя и при
находищата на лечебни води в град София; крайезерен, екологичен, познавателен, селски,
поклоннически, събитиен туризъм и пр. Приносът на туризма в икономическото и
социалното развитие на Столична община през последните няколко десетилетия е
значителен, но през 2020-2021 г. този сектор претърпя най-тежък удар в условията на
извънредна епидемична обстановка поради пандемията от Covid-19. Секторът следва да
бъде подкрепен, за да се възстанови, да се подобри неговата гъвкавост и устойчивост и
да отбележи ръст на икономическите показатели през втората половина на плановия
период, допринасяйки за общото благосъстояние на общината. Обогатяването на
традиционното предлагане с иновативни форми на туризъм и по-нататъшната
цифровизация на услугите са важно условие за това.
Специфична цел 9 се концентрира върху развитието на София и общината като
туристическа дестинация с по-богат, иновативен и „зелен“ туристически продукт за
всички сезони и видове туристи, при балансирано ползване на разнообразието от налични
ресурси. Идентифицираните дейности в подкрепа на целта са създаване на попривлекателна, достъпна и сигурна за туризъм среда в СО – градска и природна, развитие
на туристическата инфраструктура с грижи за опазване и интегриране на природното и
културно наследство, усъвършенстване на маркетинговите комуникации, цифровизация
на услугите, институционална организация, координация и партньорства със
заинтересованите страни в СО и извън нея за постигане на максимални социални и
икономически ползи, създаване на подобрени бизнес условия за гъвкаво адаптиране и
преодоляване на предизвикателствата и последствията от пандемията от Covid-19 и
подобряване на икономическите показатели, утвърждаване на София като дестинация,
предлагаща висококачествен туристически продукт със собствено лице и
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индивидуалност (бранд) и изграждане на устойчиви партньорства със съседни общини за
създаване на регионален туристически продукт.
Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Места за култура
● Недвижими културни ценности
● Достъпност до обществен транспорт
● Природни дадености
● Дял от ГЕ в обхвата на тематични паркове по ОУП 2009
● Дял от населението на ГЕ, обслужено от паркове и градини
● Мултифункционалност
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка
9.М1. Усъвършенстване на маркетинговите комуникации и на
дигитализацията на услугите в туристическия сектор
9.М2. Обогатяване и подобряване на туристическия продукт при баланс
на социален, екологичен и икономически ефект
9.М3. Оптимизиране на институционалната организация на туризма в
СО, на координацията и партньорствата със заинтересованите
страни в региона
9.М4. Устойчиво използване на местните природни дадености за
развитие на "зелен" лечебен и здравословен туризъм
Общо

Индикативен
бюджет (лв)
2 320 000
65 500 000
673 000
26 730 000
95 223 000

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
МНОГООБРАЗНА, АВТЕНТИЧНА И ЖИЗНЕНА
ПРЕХОД КЪМ ПО-УСТОЙЧИВ И ИНОВАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Зони за въздействие по СЦ 9
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

3

м. Подуяне - Център

висока

427

НДК - площад България

висока

85

ж.к. Изток - изток

средна

4

ЦГЧ м. Буката

висока

428

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

висока

86

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

средна

17

Княжевска гора

висока

429

ЦГЧ Зона Б3+

висока

88

ж.к. Яворов

средна

26

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

471

с. Д.Богров, Блатата Кривина

висока

90

Парк Гео Милев

средна

29

м. Лозенец част 3

висока

474

Хидропарк Искър - Горубляне

висока

92

кв. Горна Баня - ЖП гара

средна

33

ЦГЧ Зона Г8

висока

479

Южен парк

висока

93

кв. Овча Купел - север

средна

37

в.з. Люлин

висока

480

м. Медицински център Суходол

висока

100

ж.к. Люлин - център

средна

57

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

висока

484

Суходол, м. Крушовец

висока

107

ж.к. Хиподрума

средна

61

ЦГЧ Зона Г13

висока

489

гр. Банкя, м. Равнище

висока

110

с. Иваняне, м. Биволярник

средна

81

кв. Хладилника

висока

493

кв. Челопечене - м. Завоя

висока

122

с. Филиповци, м. Шеовица

средна

95

ЦГЧ Зона Б5-3+

висока

494

Западен парк - разш. Голяма Коньовица

висока

124

с. Доброславци

средна

96

ЦГЧ Зона А - юг

висока

503

Северен парк

висока

128

с. Кътина

средна

97

ЦГЧ Зона Г12 - север

висока

508

Хидропарк Искър - Вододайна зона яз. Искър

висока

131

с. Мало Бучино, м. Камен рид

средна

99

ЦГЧ Зона Г14 - запад

висока

510

Планина Витоша - р-н Панчарево

висока

132

с. Иваняне, м. Бродо

средна

103

ЦГЧ Зона Г14 - изток

висока

516

Княжеска градина

висока

136

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

139

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

529

с. Долни Пасарел, в.з. Расул

висока

145

Люлин планина - запад

средна

141

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока

537

Западен парк - разш. Малка Коньовица 2

висока

148

кв. Горна баня

средна

159

Планина Витоша - р-н Витоша

висока

542

Хидропарк Искър - част Герман

висока

158

м. Гара Пионер

средна

166

гр. Банкя

висока

554

Хидропарк Искър - ез. Казичене

висока

162

с. Г. и Д. Богров поле юг

средна

183

ЦГЧ Зона Централна гара

висока

564

Парк Витоша застроени земи с. Железница

висока

173

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

средна

210

ЦГЧ Зона Б4+

висока

5

Парк Студентски

средна

174

гр. Банкя, м. Мъртвако

средна

239

Бистрица - резервата

висока

9

м. Язовир Искър

средна

178

м. Батарея

средна

242

Хидропарк Искър - Чепинци, Негован, Световрачене висока

12

ж.к. Лагера

средна

181

гр. Банкя, кв. Изгрев

средна

259

Хидропарк Искър - м. Къмпинг Врана

висока

15

с. и в.з. Иваняне

средна

185

Парк Камбаните - р-н Панчарево

средна

264

Парк Въртопо - север

висока

16

м. Бранишко лозе

средна

186

Зона за отдих Шишмановски манастир

средна

272

Борисова градина - юг

висока

19

Панчарево, в.з. Щъркелово гнездо

средна

191

в.з. Татарски брод

средна

277

ЦГЧ Зона Б5+

висока

23

гр. Бухово

средна

200

ж.к. Бели Брези

средна

313

ЦГЧ Зона Б18+

висока

24

ж.к. Сухата река - юг

средна

201

с. Долни Пасарел

средна

317

Западен парк

висока

31

с. Герман, м. Старият мост

средна

202

м. Лозенец част 2 - север

средна

360

с. Казичене, м. Чагово раске

висока

32

с. Мировяне

средна

204

с. Подгумер, в.з. Пресвета

средна

365

ЦГЧ м. Еврейски гробища

висока

35

с. Войнеговци

средна

206

с. Гниляне, в.з. Къпина

средна

369

Софийска планина (западна Стара планина) 1

висока

39

к-с Медицинска академия

средна

216

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

380

кв. Крива река

висока

42

с. Балша

средна

220

Панчарево, в.з. Църнокос

средна

388

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

висока

44

с. Казичене - юг

средна

223

ж.к. Западен парк

средна

398

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

47

в.з. Долни Пасарел

средна

224

м. в.з. Ромча

средна

399

ЦГЧ Зона Г12 - юг

висока

48

Герман, м. Шамака

средна

229

с. Мало Бучино, м. Градомански път

средна

400

ЦГЧ Зона А - север

висока

51

Нови Искър, м. в.з. Ласка

средна

234

Врана, м. Лимонкьовица

средна

411

ЦГЧ Зона Б2-3+

висока

52

с. Железница

средна

238

Борисова градина - Ловен парк

средна

413

Борисова градина - север

висока

53

кв. Сеславци

средна

251

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

415

Борисова градина - Семинарията

висока

58

Хидропарк Искър - част Враждебна - Кубратово

средна

253

Хидропарк Искър - част Д.Пасарел - Панчарево

средна

416

Парк Ботаническа градина

висока

60

кв. Филиповци, м. Круши

средна

254

с. Казичене, м. Лимонкьовица

средна

418

3-та извънградска част

висока

62

с. Подгумер, в.з. Целините

средна

255

в.з. Черния кос

средна

419

ЦГЧ Зона А - изток

висока

64

кв. Княжево, в.з. Килиите

средна

258

с. Иваняне, м. Попов дол

средна

421

Зона за отдих Панчарево - плажа

висока

68

ж.к. Стрелбище

средна

261

м. Зоопарк

средна

422

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

висока

72

кв. Суходол, м. Шаварна бара

средна

265

ж.к. Дружба 1 - запад

средна

423

Парк - музей Врана

висока

79

ж.к. Студентски град - запад

средна

266

в.з. Горна Баня - Домуз дере

средна

425

Южен парк част 2

висока

82

м. Гърдова глава

средна

268

ж.к. Иван Вазов

средна

426

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

84

Борисова градина - Погребите част 1

средна

271

м. БАН 4км

средна
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

274

Плана планина

средна

403

с. Подгумер, м. Старата Кория

средна

501

с. Иваняне полето

средна

275

с. Мало Бучино

средна

404

Нови Искър, м. Дупките

средна

504

Северен парк - Бакърена фабрика

средна

279

Разсадник Мало Бучино

средна

407

Манастир Св. Илия

средна

505

кв. Требич, м. Чучулица - юг

средна

280

гр. Банкя, в.з. Градоман

средна

408

с. Иваняне, м. Равнище

средна

531

кв. Враждебна, Бизнес зона м. Прогоно

средна

282

Суходол, м. Манилов дол

средна

412

с. Подгумер

средна

532

м. Манастирското

средна

284

гр. Банкя, кв. Градоман - разширение

средна

417

ЦГЧ Зона Б19+

средна

533

с. Иваняне, м. Садината

средна

285

Хидропарк Искър - част Летище север

средна

420

с. Негован, м. Герена

средна

535

Хидропарк Искър - част Враждебна

средна

288

в.з. Суходол

средна

424

ж.к. Студентски град - север

средна

539

Панчарево, в.з. Лавандулите

средна

293

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

430

кв. Враждебна, м. Локвата

средна

544

Хидропарк Искър - част НПЗ Искър север

средна

296

Западен парк - разш. Малка Коньовица 1

средна

431

кв. Филиповци, м. Кория

средна

547

с. Герман, в.з. Терасите

средна

300

м. Радова махала

средна

432

с. Клисура, м. Аврамица", м. "Щетница"

средна

551

СЗ Биримирци-Брода, кв. 1

средна

303

гр. Банкя - разширение

средна

434

кв. Вердикал, м. Гьоловете

средна

552

с. Кътина, зона за отдих Извора

средна

307

в.з. Банкя

средна

435

с. Чепинци, м. Маказица

средна

553

с. Мрамор, кв. Требич зем. земя

средна

310

м. Триъгълника - Надежда

средна

437

с. Мрамор и ПСЗ

средна

559

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

средна

312

Челопеченско езеро - Баластриера

средна

439

с. Подгумер - Пясъчни кариери

средна

562

Суходол, м. Средни дел

средна

315

кв. Илиянци - ман. Св. Илия

средна

440

с. Мрамор, м. Кръста

средна

563

м. в.з. Радеви круши

средна

316

с. Мрамор, м. Келказа

средна

441

м. Мутийска воденица

средна

1

с. Владая

умерена

318

м. Дупките

средна

443

с. Мало Бучино, м. Пладнище

средна

49

кв. Драгалевци

умерена

319

гр. Банкя - кв. Вердикал

средна

444

м. Келказа - с. Мрамор

средна

50

ж.к. Малинова долина - запад

умерена

320

кв. Вердикал, Какини падини - Язовир

средна

447

с. Чепинци, м. Мерата

средна

67

с. Панчарево

умерена

321

с. Ботунец, м. Лаката

средна

448

с. Локорско, м. Турченица

средна

69

с. Бистрица

умерена

329

с. Мрамор, м. Ридо

средна

449

с. Войнеговци, в.з. Русия

средна

70

в.з. Бистрица - Цонкина махала

умерена

330

Северен парк част 2

средна

450

Южен парк част 3

средна

117

в.з. Беловодски път

умерена

336

зем. земи Малашевци Герена

средна

451

Подгумерски манастир Свети Димитър

средна

164

в.з. Киноцентър част 3

умерена

341

бул. Ломско шосе

средна

452

кв. Карпузица - изток

средна

182

в.з. Градище

умерена

347

Чепинско поле

средна

453

кв. Требич

средна

192

в.з. Малинова долина - изток

умерена

349

с. Войнеговци, в.з. Манчов валог

средна

456

с. Иваняне, м. Татаре

средна

196

ж.г. София - вилидж

умерена

356

с. Мировяне - разширение

средна

458

гр. Банкя, м. Ледник

средна

214

в.з. Кокаляне

умерена

357

Филиповци, м. Шеовица

средна

460

м. Пасарел

средна

235

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

умерена

359

в.з. Кътина

средна

463

с. Гниляне, в.з. Ранова нива

средна

326

кв. Република

умерена

361

в.з. Бранчовица

средна

464

м. Клюнчов рид

средна

345

в.з. Малинова долина - запад

умерена

364

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

средна

466

с. Доброславци - летище

средна

370

м. Драгалевци - разширение - север

умерена

367

с. Мировяне полето

средна

469

кв. Михайлово, м. Габер

средна

376

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

371

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

средна

470

кв. Подуяне

средна

385

в.з. Косанин дол

умерена

375

ж.к. Студентски град - юг

средна

472

кв. Требич, м. Чучулица - север

средна

405

кв. Витоша - Лозенец

умерена

379

ж.к. Сухата река - изток

средна

475

Парк Въртопо - юг

средна

454

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

умерена

381

ССЗ м. Чепинци

средна

476

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

457

с. Мърчаево

умерена

386

м. Лозенец част 1

средна

478

кв. Васил Левски - север

средна

462

кв. Симеоново

умерена

391

ж.к. Сухата река - запад

средна

482

с. Мало Бучино, м. Кошарите

средна

487

кв. Суходол

умерена

393

с. Бистрица, м. Лагатар

средна

483

с. Бистрица, м. Маринова поляна

средна

557

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

умерена

395

Врана - стопанството

средна

486

Панчарево, м. Голи дел

средна

560

в.з. Малинова долина - герена

умерена

396

Нови Искър, м. Враняка

средна

492

Хвостохранилище Челопечене

средна

401

Лозенска планина

средна

495

м. Манилов дол

средна

402

ж.к. Изгрев

средна

497

кв. Требич, м. Чучулица - запад

средна
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Специфична цел 10: Намаляване на социалните неравенства
Описание:
Отпадането на част от учениците от образователната система в Столична община е
предпоставка за бъдещи социални неравенства, затова се налагат спешни действия за
тяхното ограничаване. По отношение на обслужеността от социална подкрепа
Столична община има изградена мрежа от социални услуги, насочени към основните
рискови групи - деца, хора с увреждания, възрастни хора, бездомни, която мрежа
непрекъснато да се развива заедно с неправителствени и граждански организации.
Въпреки това, липсват достатъчно услуги, които осигуряват грижи за възрастни хора и
достатъчно кризисни центрове за настаняване на бездомни хора. Развитието на
социалното предприемачество е възможен подход за сътрудничество между уязвимите
групи население и местния бизнес.
Специфична цел 10 поставя вниманието върху необходимостта от намаляване на
социалните неравенства, с което цели да подобри социалното приобщаване и включване в
активния живот на уязвими групи хора от всички възрасти и малцинства. Реализацията
на целта ще обхване действия като подобряване на достъпа на населението до
образование и учене през целия живот; подобряване на възможностите за включване в
пазара на труда на социално изключени лица и намаляване на бедността; създаване на
качествени социални услуги, които да подпомагат нуждаещите се; осигуряване на
достъпна и включваща среда за хора в неравностойно положение; осигуряване на достоен
живот на самотни възрастни хора и подкрепа на самотни родители.
Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.

VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка
10.М1. Интегрирано предоставяне на подкрепа за бездомни лица и
семейства, лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно
насилие, и жертви на трафик
10.М2. Създаване и прилагане на инструменти в подкрепа изграждането
на активни квартални общности
10.М3. Развитие и разширяване на обхвата на социалните услуги

Индикативен
бюджет (лв)
10 000 000
5 000 000
300 000 000

10.М4. Създаване и прилагане на модели за осигуряване на достъпни
жилища
10.М5. Развитие на капацитета на социалните работници и
подобряване на условията за труд в системата на социалните услуги
10.М6. Подобряване на сигурността в градската среда

431 000 000

10.М7. Създаване и прилагане на пакет от инструменти за интеграция
на всички уязвими групи и включването им в социално-икономическия
живот на града
10.М8. Развитие на система от социални предприятия и насърчаване на
солидарната икономика
10.М9. Създаване на програми за приобщаване на възрастните хора в
активния живот
Общо

300 000 000

100 000 000
10 000 000

30 000 000
5 600 000
1 191 600 000

Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Социална изключеност
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част

IX_Обобщение | 1264
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА
НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА

Зони за въздействие по СЦ 10
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

с. Владая

висока

419

кв. Сеславци

висока

24

ж.к. Люлин - 8 мр

умерена

2

с. Долни Лозен

висока

422

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

26

м. Батарея

умерена

17

с. Ботунец

висока

423

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

27

м. Подуяне - Център

умерена

36

в.з. Градище

висока

439

ж.к. Горубляне 2 и 3

висока

32

ж.к. Изгрев

умерена

59

в.з. Малинова долина - изток

висока

467

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

53

ж.к. Сухата река - юг

умерена

68

ж.к. Фондови жилища

висока

505

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

висока

54

Панчарево - Черешови градини изток

умерена

76

в.з. Кокаляне

висока

19

кв. Люлин - разширение - запад

средна

56

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

81

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

58

ж.г. София - вилидж

средна

64

ж.к. Кръстова вада - запад

умерена

87

НПЗ Изток, м. Къро

висока

62

ж.к. Света Троица

средна

73

кв. Горубляне

умерена

88

с. Лозен

висока

63

с. Долни Пасарел

средна

91

к-с Медицинска академия

умерена

101

с. Бистрица

висока

79

ж.к. Левски - зона В

средна

94

с. Панчарево

умерена

110

с. Герман

висока

86

с. Железница

средна

96

в.з. Киноцентър част 3

умерена

114

с. Мърчаево

висока

92

ж.к. Гоце Делчев

средна

99

с. Кокаляне

умерена

116

ж.к. Овча Купел - 1

висока

95

м. Драгалевци - разширение - север

средна

104

ж.к. Стрелбище

умерена

127

ж.к. Малинова долина - запад

висока

100

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

118

с. Г. Лозен, м. Висо

умерена

145

ж.к. Сердика

висока

121

ж.к. Младост 4

средна

120

кв. Симеоново

умерена

162

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

132

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

122

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

173

кв. Враждебна

висока

148

в.з. Беловодски път

средна

125

кв. Драгалевци

умерена

184

с. Бусманци

висока

163

Парк Въртопо - север

средна

130

ж.к. Студентски град - юг

умерена

193

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

201

кв. Васил Левски - юг

средна

138

ж.к. Дружба 2 - изток

умерена

200

кв. Христо Ботев

висока

207

ж.к. Красна поляна - част 3

средна

141

кв. Бояна

умерена

220

ж.к. Факултета

висока

225

ж.к. Люлин - център

средна

146

ж.к. Студентски град - запад

умерена

226

ЦГЧ Зона Б18+

висока

236

ж.к. Сухата река - изток

средна

153

ж.к. Студентски град - север

умерена

235

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

238

ж.к. Западен парк

средна

155

кв. Хладилника

умерена

239

ж.к. Левски - зона Г

висока

241

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

164

м. Гърдова глава

умерена

244

м. Манилов дол

висока

255

с. Горни Богров

средна

167

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

249

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

267

гр. Банкя - разширение

средна

168

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

256

ж.к. Свобода

висока

297

кв. Челопечене

средна

169

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

умерена

257

ж.к. Люлин - 6 мр

висока

363

с. Подгумер

средна

170

НПЗ Хладилника

умерена

271

в.з. Банкя

висока

374

с. Доброславци

средна

171

ж.к. Дружба 1 - изток

умерена

278

с. и в.з. Иваняне

висока

429

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

средна

172

кв. Васил Левски - север

умерена

286

с. Яна

висока

441

ж.к. Люлин - 1 мр

средна

180

кв. Овча Купел - юг

умерена

295

кв. Филиповци

висока

445

в.з. Косанин дол

средна

183

ж.к. Иван Вазов

умерена

299

кв. Модерно предградие

висока

454

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

средна

186

м. БАН 4км

умерена

303

кв. Република

висока

464

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

средна

189

Парк Гео Милев

умерена

310

с. Желява

висока

487

с. Войнеговци, в.з. Русия

средна

194

с. Кривина

умерена

315

ж.к. Обеля 2

висока

499

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

195

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

335

с. Волуяк

висока

504

гр. Банкя, кв. Изгрев

средна

196

кв. Овча Купел - север

умерена

351

с. Житен

висока

506

в.з. Малинова долина - запад

средна

208

гр. Банкя, в.з. Градоман

умерена

353

с. Мировяне

висока

510

в.з. Малинова долина - герена

средна

209

ЦГЧ Зона Б5+

умерена

355

с. Войнеговци

висока

542

кв. Требич

средна

212

ЦГЧ Зона Б5-3+

умерена

365

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

5

кв. Витоша - Лозенец

умерена

216

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

367

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

6

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

217

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

369

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

13

НДК - площад България

умерена

222

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

381

с. Балша

висока

15

ж.к. Дружба 2 - запад

умерена

228

кв. Суходол

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

229

ЦГЧ Зона Г13

умерена

230

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

232

с. Долни Богров

умерена

233

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

234

ЦГЧ Зона Б4+

умерена

245

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

246

ж.к. Стефан Караджа

умерена

247

ЦГЧ Зона В15

умерена

269

гр. Банкя

умерена

284

НПЗ Орион

умерена

287

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

292

ж.к. Надежда 2

умерена

306

ж.к. Обеля 1

умерена

325

кв. Илиянци

умерена

330

гр. Бухово

умерена

334

с. Чепинци

умерена

336

с. Негован

умерена

337

с. Кубратово

умерена

343

ж.к. Кремиковци

умерена

346

ж.к. Люлин - 9 мр

умерена

361

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

371

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

380

с. Кътина

умерена

417

кв. Кръстова вада - изток

умерена

418

ж.к. Люлин - 10 мр

умерена

420

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

421

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

428

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

умерена

431

НПЗ Средец 2

умерена

435

с. Локорско 1

умерена

438

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

440

ж.к. Надежда 1

умерена

449

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

453

жк. Манастирски ливади - запад

умерена

456

кв. Горна баня

умерена

476

кв. Бенковски

умерена

477

кв. Обеля

умерена

486

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

501

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

502

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

507

ж.к. Сухата река - запад

умерена

512

кв. Малинова долина - изток

умерена

515

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

517

с. Казичене - юг

умерена
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Специфична цел 11: По-комфортна градска среда с разнообразни функции
Описание:
Южните територии на града са подложени на сериозен инвеститорски интерес, който
привлича след себе си нови жители. Това увеличава необходимостта от осигуряване на
инфраструктура и обществени сгради като училища и детски градини, които да
обслужват хората, но същевременно намалява пространството, където тези
обществени мероприятия могат да бъдат реализирани. В северните територии се
насочват само 15% от инициативите за жилищно строителство и е необходимо
насочване на интереса към тях за постигане на балансирано развитие на територията
на града и общината. Постигането на мултифункционални квартали и населени места, в
които парковете и най-необходимите услуги се намират в рамките на 10 минутна
разходка от дома би допринесло за повишаване на удовлетвореността на гражданите от
местата, в които живеят и би обогатило възможностите за работа и забавление.
Повишават се изискванията на гражданите към средата, а развитието на система от
качествени обществени пространства би позволило на повече хора да припознаят
квартала си като свой дом, в който се чувстват комфортно и където имат възможност
да общуват и прекарват време.
Със Специфичната цел 11 Програма за София поставя на фокус необходимостта от
балансирано развитие на територията на общината. Това е възможно чрез насочване на
инвестиции към северните и западните части на града и общината, с което да се повиши
качеството на живот в тях, като същевременно се намали прекомерното натоварване в
южните територии. Други действия, които ще подпомогнат постигането на целта, са
реализирането на планираната зелена система, поддържането на съществуващата
зелена система и подобряването на достъпа до нея, както и създаването на други
обществени пространства като площади и пешеходни или споделени улици в кварталите
извън центъра. Подобряването и осъвременяването на дизайна на градската среда чрез
приоритизиране на пешеходците и тяхната безопасност също биха подпомогнали
създаването на комфортна и сигурна градска среда. За оптимално постигане на целта е
важно да се приложи разработената система за приоритизация на имотите за
отчуждаване, които попадат в планираната зелената система, както и надграждане с
имоти за улична инфраструктура и обществени сгради.
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Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Застрояване
● Образователна инфраструктура
● Достъп на населението до спорт и игра
● Обслуженост на населението от обекти на зелената система с широк обществен
достъп
● Мултифункционалност
● Средна годишна цена на имот в СО на кв.м.
● В квартала си се чувствам в безопасност
● Какво е вашето цялостно впечатление - от това, че живея в този квартал
● Какво е вашето цялостно впечатление - състоянието на улиците и сградите в
квартала
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка
11.М1. Дефиниране, създаване и опазване на специфични градски силуети

Индикативен
бюджет (лв)
600 000

11.М2. Обновяване и поддръжка на междублоковите пространства

158 333 000

11.М3. Обновяване на пазарите и създаване на нови с фокус фермерска
40 000 000
продукция
11.М4. Обновяване на съществуващи и реализация на нови публични
250 000 000
пространства с фокус върху съвременния и устойчив дизайн
Общо 448 933 000
Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА
ПО-КОМФОРТНА ГРАДСКА СРЕДА С РАЗНООБРАЗНИ
ФУНКЦИИ

Зони за въздействие по СЦ 11
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

9

ж.к. Обеля 1

висока

67

ж.к. Студентски град - запад

средна

288

бул. 9-ти Септември

средна

36

м. Батарея

висока

72

ж.к. Мусагеница

средна

289

кв. Сеславци

средна

40

в.з. Градище

висока

92

с. Кокаляне

средна

291

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 2

средна

54

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

97

с. Панчарево, м. Детски град

средна

293

с. Локорско 1

средна

87

кв. Люлин - разширение - запад

висока

98

ЖП Ареал - Централна гара

средна

295

НПЗ Кремиковци

средна

124

в.з. Малинова долина - изток

висока

110

ж.к. Разсадника - Коньовица

средна

297

ЖП Ареал - Подуяне (част 3)

средна

125

ж.к. Манастирски ливади - изток

висока

114

м. Манилов дол

средна

302

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

средна

129

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

118

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

317

СОП с. Казичене - с. Кривина

средна

168

в.з. Банкя

висока

120

гр. Банкя - разширение

средна

318

кв. Карпузица - запад

средна

175

кв. Република

висока

135

с. Бусманци

средна

321

с. Казичене - юг

средна

188

кв. Витоша - Лозенец

висока

137

с. Кривина

средна

343

НПЗ Военна рампа - запад

средна

189

с. и в.з. Иваняне

висока

139

ж.к. Дружба 1 - запад

средна

355

ж.к. Люлин - 6 мр

средна

191

НПЗ Орион

висока

155

м. Голямата локва

средна

359

кв. Требич

средна

194

гр. Банкя - кв. Вердикал

висока

157

м. Гърдова глава

средна

365

ж.к. Изгрев

средна

209

кв. Христо Ботев

висока

163

НПЗ Изток, м. Къро

средна

378

жк. Манастирски ливади - запад

средна

219

ж.к. Дружба 2 - изток

висока

170

ЖП Ареал Надежда - Захарна фабрика

средна

402

ж.к. Западен парк

средна

224

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

181

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

средна

411

кв. Модерно предградие

средна

226

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

185

ж.к. Овча Купел

средна

422

НПЗ Средец 1

средна

237

ж.к. Овча Купел - 1

висока

192

с. Яна

средна

442

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - юг (ХМС БАН)

средна

241

кв. Кръстова вада - изток

висока

196

НПЗ Искър - юг

средна

447

с. Доброславци

средна

253

с. Кубратово

висока

198

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

средна

453

гр. Банкя, кв. Изгрев

средна

255

в.з. Киноцентър част 3

висока

200

гр. Нови Искър, м. Вировете

средна

456

м. Зоопарк

средна

265

м. Драгалевци - разширение - север

висока

207

кв. Филиповци

средна

462

ж.к. Факултета

средна

269

в.з. Бистрица - Цонкина махала

висока

217

в.з. Врана-Герман

средна

466

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

средна

300

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

висока

222

с. Желява

средна

467

ж.к. Младост 2

средна

303

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

225

с. Волуяк, м. Полето

средна

468

в.з. Косанин дол

средна

305

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

висока

227

кв. Илиянци

средна

484

Складова зона Илиянци - Връбница

средна

314

в.з. Малинова долина - запад

висока

228

НПЗ Илиянци - запад

средна

485

с. Волуяк, м. Полето 2

средна

320

в.з. Малинова долина - герена

висока

231

ж.к. Дружба 1 - изток

средна

495

СПЗ Слатина - юг 1

средна

345

Драгалевци, в.с. Мирамонте

висока

236

ж.к. Студентски град - юг

средна

505

ж.к. Люлин - 5 мр

средна

363

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

243

ЦГЧ Зона В15

средна

508

м. Овча Купел - кв. 50

средна

369

ж.г. София - вилидж

висока

244

бул. Ломско шосе

средна

516

НПЗ Искър - север

средна

372

ж.к. Кръстова вада - запад

висока

249

с. Чепинци

средна

518

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

средна

389

в.з. Беловодски път

висока

250

с. Волуяк

средна

523

НПЗ Илиянци - изток

средна

410

ж.к. Люлин - 2 мр

висока

254

с. Световрачене НПЗ

средна

524

м. Манастирското

средна

435

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

висока

258

с. Мрамор и ПСЗ

средна

535

СПЗ Модерно предградие - разширение 1

средна

436

кв. Малинова долина - изток

висока

261

с. Мировяне

средна

1

с. Владая

умерена

446

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

263

СПЗ Слатина - юг 2

средна

2

с. Лозен

умерена

450

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

264

с. Войнеговци

средна

11

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена

454

ж.к. Люлин - 9 мр

висока

266

с. Негован

средна

14

кв. Драгалевци

умерена

478

кв. Обеля

висока

268

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

средна

17

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг умерена

526

ж.к. Люлин - 1 мр

висока

275

кв. Суходол, м. Секулица

средна

23

ж.к. Света Троица

умерена

4

СОП НПЗ Казичене

средна

276

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

28

с. Долни Богров - север

умерена

5

Панчарево - Черешови градини изток

средна

277

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

средна

30

кв. Васил Левски - юг

умерена

7

Бизнес зона бул. Източна тангента - Враждебна

средна

278

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

средна

37

ж.к. Фондови жилища

умерена

15

с. Филиповци, м. Берилица

средна

283

НПЗ Военна рампа - изток

средна

38

ж.к. Люлин - 4 мр

умерена

55

кв. Горубляне

средна

284

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

средна

39

с. Долни Лозен

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

41

с. Долни Пасарел

умерена

299

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

умерена

42

ж.к. Левски - зона Г

умерена

304

с. Горни Богров

умерена

50

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

308

кв. Суходол

умерена

64

НПЗ Хладилника

умерена

309

с. Бистрица

умерена

65

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

310

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

70

кв. Враждебна

умерена

313

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

74

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

323

ЦГЧ Зона Централна гара

умерена

80

ж.к. Гео Милев

умерена

324

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

умерена

82

с. Панчарево

умерена

332

ж.к. Младост 3

умерена

90

ж.к. Младост 1А

умерена

335

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена

94

Борисова градина - север

умерена

336

кв. Бенковски

умерена

95

с. Герман

умерена

349

м. Триъгълника - Надежда

умерена

99

ж.к. Сухата река - юг

умерена

357

с. Световрачане

умерена

105

кв. Симеоново

умерена

358

Парк Гео Милев

умерена

109

ж.к. Стефан Караджа

умерена

366

м. Враждебна - юг

умерена

111

с. Железница

умерена

367

м. Япаджа

умерена

115

с. Ботунец

умерена

374

с. Герман, м. Старият мост

умерена

119

ж.к. Младост 1

умерена

396

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

умерена

127

кв. Бояна

умерена

399

Парк Въртопо - север

умерена

132

ж.к. Люлин - 10 мр

умерена

491

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

умерена

134

ж.к. Славия

умерена

497

ПЗ Задгаров - ТЕЦ София

умерена

136

ж.к. Христо Смирненски

умерена

501

НПЗ Средец 2

умерена

142

кв. Овча Купел - север

умерена

533

кв. Горна баня

умерена

146

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

540

кв. Челопечене

умерена

148

ЦГЧ Зона Б18+

умерена

544

ж.к. Обеля 2

умерена

154

с. Долни Богров

умерена

557

ж.к. Лев Толстой

умерена

159

ж.к. Дървеница

умерена

165

гр. Банкя

умерена

167

ж.к. Левски - зона В

умерена

177

Парк Камбаните - р-н Витоша

умерена

180

ж.к. Надежда 2

умерена

186

ж.к. Люлин - 7 мр

умерена

197

с. Подгумер

умерена

210

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

умерена

212

ж.к. Лагера

умерена

213

ж.к. Сухата река - изток

умерена

214

ж.к. Студентски град - север

умерена

215

кв. Васил Левски - север

умерена

220

ЖП Ареал - Подуяне (част 1)

умерена

235

гр. Бухово

умерена

239

ж.к. Дружба 2 - запад

умерена

252

кв. Хладилника

умерена

257

ж.к. Кремиковци

умерена

272

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

274

ж.к. Люлин - център

умерена

279

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

286

ж.к. Сердика

умерена
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Специфична цел 12: Подобрен достъп до жилища и повишаване на тяхното качество
Описание:
Пандемията от Covid-19 и последвалият икономически спад не повлияха отрицателно на
жилищния пазар. Именно изолацията на населението по домовете ясно показа
необходимостта от повишаване на жилищния стандарт с качествено жилище с
достатъчно площ, въздух и светлина, в комфортна градска среда. Такива жилища обаче не
са лесно достъпни за млади семейства или други хора без достатъчна стабилност на
доходите. Създаването на работеща жилищна политика би подпомогнало
обезпечаването на жилищните нужди на жителите. Демографските прогнози показват,
че населението на общината ще расте с много бавни темпове, докато сериозна част от
съществуващите жилища са необитавани. Това е ясен знак, че е необходимо да се насърчи
обновяването и поддръжката на вече изградения сграден фонд чрез програми за
конструктивно укрепване и повишаване на енергийната ефективност за достигане на
съвременни стандарти, удължаването на жизнения цикъл на сградите е важна стъпка към
по-устойчивата употреба на вече използваните ресурси и намаляване на въглеродния
отпечатък на общината.

Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка
12.М1. Дълбоко обновяване на съществуващия жилищен сграден фонд
12.М2. Създаване и прилагане на механизми за поддръжка и управление на
жилищния фонд

Индикативен
бюджет (лв)
340 000 000
6 000 000

Общо 346 000 000
Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.

Специфичната цел 12 на Програма за София е насочена към удължаване на
експлоатационния живот на жилищата чрез подобряване на тяхното качество, както и
към създаване и прилагане на инструменти за осигуряване на повече възможности за
достъп до жилище на по-разнообразни социални групи. Ключово действие за постигане на
целта е разработването и изпълнението на общинска жилищна политика, която изучава
и адаптира работещи модели от европейската практика. Необходимо е и продължаване
на програмата за обновяване на конструктивното състояние и подобряване на енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради. Важни са действията, насочени към
увеличаване на колективното възприемане на сградите като споделен от
собствениците на отделните жилища ресурс, чиято поддръжка е обща отговорност.
Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Социална изключеност
● Риск
● Средна годишна цена на имот в СО на кв.м.

IX_Обобщение | 1272

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.

лист 1273 от 1286

ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА
ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ЖИЛИЩА И ПОВИШАВАНЕ НА
ТЯХНОТО КАЧЕСТВО

Зони за въздействие по СЦ 12
Нужда от намеса:
висока
Граница на ГЕ
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

с. Владая

висока

207

кв. Филиповци

висока

477

кв. Подуяне

висока

2

с. Лозен

висока

209

кв. Христо Ботев

висока

478

кв. Обеля

висока

9

ж.к. Обеля 1

висока

212

ж.к. Лагера

висока

479

ЦГЧ Зона Г12 - юг

висока

19

3-та извънградска част

висока

213

ж.к. Сухата река - изток

висока

483

ж.к. Хиподрума

висока

27

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

висока

215

кв. Васил Левски - север

висока

503

ж.к. Свобода

висока

30

кв. Васил Левски - юг

висока

222

с. Желява

висока

505

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

37

ж.к. Фондови жилища

висока

224

кв. Горна Баня - ЖП гара

висока

521

ЦГЧ м. Еврейски гробища

висока

38

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

227

кв. Илиянци

висока

522

ЦГЧ Зона Б2-3+

висока

39

с. Долни Лозен

висока

237

ж.к. Овча Купел - 1

висока

544

ж.к. Обеля 2

висока

40

в.з. Градище

висока

250

с. Волуяк

висока

42

ж.к. Левски - зона Г

висока

256

ЦГЧ Зона Г11 - изток

висока

49

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

висока

260

ЦГЧ Зона Г12 - север

висока

50

ЦГЧ Зона Б19+

висока

261

с. Мировяне

висока

54

ж.к. Люлин - 8 мр

висока

264

с. Войнеговци

висока

62

в.з. Кокаляне

висока

268

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

63

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

273

ЦГЧ Зона Г14 - изток

висока

70

кв. Враждебна

висока

276

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

78

с. Мърчаево

висока

277

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

80

ж.к. Гео Милев

висока

286

ж.к. Сердика

висока

91

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

висока

289

кв. Сеславци

висока

93

ЦГЧ Зона Б4+

висока

290

ЦГЧ Зона Г8

висока

95

с. Герман

висока

300

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) висока

99

ж.к. Сухата река - юг

висока

302

ж.к. НПЗ Захарна фабрика

висока

110

ж.к. Разсадника - Коньовица

висока

303

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

114

м. Манилов дол

висока

309

с. Бистрица

висока

115

с. Ботунец

висока

314

в.з. Малинова долина - запад

висока

124

в.з. Малинова долина - изток

висока

320

в.з. Малинова долина - герена

висока

134

ж.к. Славия

висока

334

с. Балша

висока

135

с. Бусманци

висока

335

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

висока

136

ж.к. Христо Смирненски

висока

355

ж.к. Люлин - 6 мр

висока

142

кв. Овча Купел - север

висока

358

Парк Гео Милев

висока

143

ж.к. Бели Брези

висока

363

ж.к. Красна поляна - част 3

висока

145

ЦГЧ Зона А - юг

висока

396

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

висока

146

ЦГЧ Зона Г14 - запад

висока

410

ж.к. Люлин - 2 мр

висока

148

ЦГЧ Зона Б18+

висока

411

кв. Модерно предградие

висока

160

ЦГЧ м. Буката

висока

416

ЦГЧ Зона Б3+

висока

163

НПЗ Изток, м. Къро

висока

433

ж.к. Малинова долина - запад

висока

164

кв. Крива река

висока

434

ж.к. Горубляне 2 и 3

висока

168

в.з. Банкя

висока

436

кв. Малинова долина - изток

висока

169

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

висока

438

ЦГЧ Зона Б5-3+

висока

173

с. Житен

висока

450

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

175

кв. Република

висока

462

ж.к. Факултета

висока

180

ж.к. Надежда 2

висока

465

ж.к. Гоце Делчев

висока

189

с. и в.з. Иваняне

висока

472

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

192

с. Яна

висока

474

ЦГЧ Зона Г6 - изток

висока
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Специфична цел 13: Подобрена транспортна свързаност и по-устойчива мобилност
Описание:
Със Специфична цел 13 Програма за София концентрира внимание върху нуждата от
усилия за постигането на по-добра свързаност между отделните градски зони и
населените места в рамките на СО, както и за подобряване на транспортните връзки
със съседните общини. Това следва да стане при спазването на принципите за
устойчивост, което означава, че подобренията в транспортните системи следва да
водят до по-достъпна мобилност за всички социални групи и бизнеси, да насърчават
използването на устойчиви от екологична и здравна гледна точка видове придвижване и
да скъсяват времето за пътуване като същевременно се повишава нивото на
безопасност. Изпълнението на тази цел и нейните задачи следва да благоприятства
постигането на качествена и привлекателна градска среда. Дейностите, които
подпомагат изпълнението на целта са: доизграждане на основните липсващи връзки от
уличната мрежа, за да се ограничат паразитните транзитни пътувания; адаптиране на
съществуващите звена от уличната мрежа за активно придвижване посредством
осигуряване на качествени настилки и преходи и спазване на принципа за сегрегация;
актуализиране и разширяване на маршрутната схема на обществения транспорт,
осигуряване на независимост на превозните средства на масовия обществен транспорт
от останалия моторизиран трафик и техническо обезпечаване на инфраструктурата за
по-високи скорости, където това е възможно; засилване на контрола по спазване на
правилата за движение и паркиране, ограничаване на пространствата заети с улично
паркиране, където то е в конфликт с други важни функции и поетапно въвеждане на
платени зони за паркиране на територията на София.

Мярка
13.М1. Подобряване на организацията на движението и подпомагане
маршрутизирането на транспортните потоци чрез интелигентни
транспортни системи
13.М2. Доизграждане на велосипедната мрежа и съоръжения и
привеждане на съществуващите към нормата
13.М3. Доизграждане на второстепенната улична мрежа

Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● Вело мобилност
● Инфраструктура на обществения транспорт
● Достъпност до обществен транспорт (СЦ9)
● Улична мрежа
● Интегрираност на пешеходната мрежа в близост до инфраструктурни делители
● Гъстота на населението по РЗП
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.

Индикативен
бюджет (лв)
22 000 000
65 000 000
25 000 000

13.М4. Интегриране на елементите от ТТМ (TEN-T) и връзките към
тях
13.М5. Доизграждане на първостепенната улична мрежа с приоритет
на ринговите връзки
13.М6. Въвеждане на интегрирана регионална билетна система на
обществените превози
13.М7. Повишаване на нивото на обслужване и комфорта в системата
на обществения транспорт
13.М8. Подобряване на интермодалността между различните видове
транспорт
13.М9. Подобряване на управлението и регулирането на паркирането

59 000 000

13.М10. Развитие и осъвременяване на инфраструктурата и мрежата
на обществения транспорт и увеличаване на средната скорост
13.М11. Развитие на услуги за споделени велосипеди и електрически
индивидуални превозни средства (ЕИПС)
13.М12. Създаване на транспортно успокоени зони около детските
градини и училища с безопасни връзки със спирките на обществения
транспорт
13.М13. Подобряване на условията за развитие на споделени превозни
средства
13.М14. Подпомагане на устойчивата градска логистика

1 050 822 000

163 000 000
1 000 000
509 000 000
60 000 000
63 000 000

2 600 000
3 000 000
1 000 000
5 500 000

13.М15. Ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за
3 500 000
електрически превозни средства
13.М16. Въвеждане на принципа за таксуване на завишеното търсене
500 000
при автомобилния транспорт
Общо 2 033 922 000
Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1

.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СВЪРЗАНА И ИНТЕГРИРАНА
ПОДОБРЕНА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ И ПО-УСТОЙЧИВА
МОБИЛНОСТ

Зони за въздействие по СЦ 13
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

14

ЦГЧ Зона Б5-А

висока

62

ж.к. Света Троица

средна

295

кв. Филиповци

средна

58

ж.г. София - вилидж

висока

64

ж.к. Кръстова вада - запад

средна

304

с. Филиповци, м. Берилица

средна

59

в.з. Малинова долина - изток

висока

65

ЦГЧ Зона Г8

средна

306

ж.к. Обеля 1

средна

68

ж.к. Фондови жилища

висока

92

ж.к. Гоце Делчев

средна

322

НПЗ Кремиковци

средна

81

ж.к. Люлин - 4 мр

висока

93

3-та извънградска част

средна

323

с. Волуяк, м. Полето

средна

111

с. Панчарево, м. Детски град

висока

94

с. Панчарево

средна

327

НПЗ Илиянци - запад

средна

146

ж.к. Студентски град - запад

висока

95

м. Драгалевци - разширение - север

средна

333

бул. Ломско шосе

средна

155

кв. Хладилника

висока

96

в.з. Киноцентър част 3

средна

334

с. Чепинци

средна

159

ж.к. Дианабад

висока

97

с. Волуяк, м. Полето 2

средна

335

с. Волуяк

средна

160

ж.к. Мусагеница

висока

100

в.з. Бистрица - Цонкина махала

средна

337

с. Кубратово

средна

181

м. Лозенец част 2 и 3 - юг

висока

101

с. Бистрица

средна

341

с. Световрачене НПЗ

средна

191

ж.к. Гео Милев

висока

104

ж.к. Стрелбище

средна

345

с. Мрамор и ПСЗ

средна

192

ж.к. Христо Смирненски

висока

109

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

средна

353

с. Мировяне

средна

202

кв. Подуяне

висока

119

в.з. Врана-Герман

средна

355

с. Войнеговци

средна

209

ЦГЧ Зона Б5+

висока

120

кв. Симеоново

средна

356

м. Манастирското

средна

229

ЦГЧ Зона Г13

висока

125

кв. Драгалевци

средна

365

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

средна

262

м. Голямата локва

висока

131

Национален Киноцентър София - Бояна

средна

367

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

средна

278

с. и в.з. Иваняне

висока

132

Драгалевци, в.с. Мирамонте

средна

370

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

средна

292

ж.к. Надежда 2

висока

133

ж.к. Младост 3

средна

374

с. Доброславци

средна

298

ж.к. Лев Толстой

висока

134

СОП НПЗ Казичене

средна

405

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

средна

301

НПЗ Военна рампа - изток

висока

148

в.з. Беловодски път

средна

417

кв. Кръстова вада - изток

средна

303

кв. Република

висока

151

м. Зоопарк

средна

432

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

средна

320

НПЗ Илиянци - изток

висока

162

кв. Княжево, в.з. Килиите

средна

436

СПЗ Модерно предградие - разширение 1

средна

361

ж.к. Люлин - 3 мр

висока

165

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

средна

438

ЦГЧ Зона Г6 - изток

средна

423

ж.к. Люлин - 5 мр

висока

169

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

средна

456

кв. Горна баня

средна

429

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

висока

183

ж.к. Иван Вазов

средна

464

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

средна

434

ЦГЧ Зона Г6 - запад

висока

184

с. Бусманци

средна

467

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

средна

460

м. Лозенец част 1

висока

190

ж.к. Хиподрума

средна

472

м. Япаджа

средна

462

НПЗ Искър - север

висока

193

кв. Горна Баня - ЖП гара

средна

475

Складова зона Илиянци - Връбница

средна

468

СПЗ Слатина - юг 2

висока

194

с. Кривина

средна

477

кв. Обеля

средна

506

в.з. Малинова долина - запад

висока

195

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

средна

499

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

средна

1

с. Владая

средна

197

ЦГЧ Зона Г11 - изток

средна

508

кв. Карпузица - запад

средна

5

кв. Витоша - Лозенец

средна

198

кв. Крива река

средна

510

в.з. Малинова долина - герена

средна

15

ж.к. Дружба 2 - запад

средна

199

ж.к. Бели Брези

средна

516

СОП с. Казичене - с. Кривина

средна

16

ЦГЧ Зона Г12 - юг

средна

215

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

средна

542

кв. Требич

средна

26

м. Батарея

средна

221

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

средна

2

с. Долни Лозен

умерена

28

ЦГЧ м. Буката

средна

222

ЦГЧ Зона Г14 - запад

средна

6

м. Витоша - ВЕЦ Симеоново

умерена

29

гр. Нови Искър, м. Вировете

средна

223

Бизнес зона бул. Източна тангента - Враждебна

средна

17

с. Ботунец

умерена

33

ж.к. Борово

средна

226

ЦГЧ Зона Б18+

средна

19

кв. Люлин - разширение - запад

умерена

36

в.з. Градище

средна

228

кв. Суходол

средна

32

ж.к. Изгрев

умерена

42

ж.к. Красно село

средна

230

ЦГЧ Зона Г14 - изток

средна

35

Парк Камбаните - р-н Витоша

умерена

50

ж.к. Лагера

средна

231

кв. Суходол, м. Секулица

средна

60

с. Герман, м. Старият мост

умерена

55

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

средна

233

ЦГЧ Зона Б3+

средна

63

с. Долни Пасарел

умерена

56

ЦГЧ Зона Б19+

средна

269

гр. Банкя

средна

73

кв. Горубляне

умерена

57

м. Лозенец част 3

средна

271

в.з. Банкя

средна

86

с. Железница

умерена
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Номер Име на ГЕ

Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

87

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

371

гр. Нови Искър - кв. Курило

умерена

88

с. Лозен

умерена

419

кв. Сеславци

умерена

99

с. Кокаляне

умерена

420

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

110

с. Герман

умерена

421

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

118

с. Г. Лозен, м. Висо

умерена

422

гр. Нови Искър - кв. Славовци

умерена

121

ж.к. Младост 4

умерена

430

НПЗ Средец 1

умерена

122

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

431

НПЗ Средец 2

умерена

130

ж.к. Студентски град - юг

умерена

433

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 2

умерена

137

ж.к. Дървеница

умерена

435

с. Локорско 1

умерена

138

ж.к. Дружба 2 - изток

умерена

437

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

умерена

139

ж.к. Младост 1А

умерена

441

ж.к. Люлин - 1 мр

умерена

141

кв. Бояна

умерена

449

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

умерена

145

ж.к. Сердика

умерена

470

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

150

НПЗ Искър - юг

умерена

471

м. Враждебна - юг

умерена

153

ж.к. Студентски град - север

умерена

476

кв. Бенковски

умерена

170

НПЗ Хладилника

умерена

486

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

172

кв. Васил Левски - север

умерена

491

с. Долни Богров - север

умерена

173

кв. Враждебна

умерена

498

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - юг (ХМС БАН)

умерена

189

Парк Гео Милев

умерена

501

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

200

кв. Христо Ботев

умерена

502

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

205

ж.к. Овча Купел

умерена

507

ж.к. Сухата река - запад

умерена

206

ЖП Ареал - Подуяне (част 3)

умерена

512

кв. Малинова долина - изток

умерена

220

ж.к. Факултета

умерена

514

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг умерена

232

с. Долни Богров

умерена

515

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

239

ж.к. Левски - зона Г

умерена

517

с. Казичене - юг

умерена

245

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

246

ж.к. Стефан Караджа

умерена

248

НПЗ Хаджи Димитър

умерена

255

с. Горни Богров

умерена

256

ж.к. Свобода

умерена

268

с. Световрачане

умерена

284

НПЗ Орион

умерена

286

с. Яна

умерена

287

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

289

ПЗ Задгаров - ТЕЦ София

умерена

297

кв. Челопечене

умерена

299

кв. Модерно предградие

умерена

310

с. Желява

умерена

315

ж.к. Обеля 2

умерена

325

кв. Илиянци

умерена

330

гр. Бухово

умерена

336

с. Негован

умерена

343

ж.к. Кремиковци

умерена

346

ж.к. Люлин - 9 мр

умерена

369

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

умерена
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Специфична цел 14: Повишаване качеството и ефективността на техническата инфраструктура и подобряване нивото на обслуженост
Описание:
На територията на СО мрежите на техническата инфраструктура са развивани
успоредно с разрастването на града. В общия случай те са амортизирани и морално
остарели - с надвишена експлоатационна възраст и изпълнени с неотговарящи на
съвременните изисквания материали и технологии. Друга част от тези мрежи трябва
тепърва да бъдат изградени изцяло или доизградени. Това води до ниско качество на
предоставяните услуги, нарушаване на екологичното равновесие и повишен риск за
здравето на населението.
Специфична цел 14 на Програма за София е насочена към подобряване на свързаността и
укрепване на мрежите на техническата инфраструктура чрез повишаване на
качеството и ефективността им. София е освен център на СО и най-важният център на
всички инфраструктурни мрежи с регионално, национално и европейско значение в
България – електроснабдителна, газоснабдителна, телекомуникационна,
водоснабдителна и канализационна. Развитието и подобряване качеството на услугите,
предоставяни от отделните системи на техническата инфраструктура се търси
както на микро ниво (най-малките устройствени единици), така и на регионално и
национално ниво, тъй като правилното им функциониране минава отвъд границите на
територията и изисква цялостен поглед върху устройството им.
Целостта и модернизацията на отделните системи ще гарантират достъпа до
предоставяните от тях услуги и ще създадат необходимите условия за постигане на
устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие при щадящо експлоатиране на
ресурсите.
За да се подобри общото състояние на техническата инфраструктура на територията
на СО следва да се извършат дейности по изграждане, реконструкция, рехабилитация и
модернизация, в които да бъдат вградени интелигентни решения, за повишаване на
ефективността им и подобряване параметрите на средата на обитаване и оттам - на
качеството на живот. Ключов фактор е своевременното повишаване на проектната
готовност и идентифициране подходящите източници на финансиране, чрез които да
бъдат финансирани необходимите дейности по разширяване и модернизация на
техническата инфраструктура. Трябва да бъде намерено трайно решение и на
устройствени проблеми, които възпрепятстват развитието на техническата
инфраструктура в урбанизираните територии. Привличането на експертиза от научноизследователски институти, университети, неправителствени организации и
професионални сдружения с капацитет да предложат приложими и ефективни иновации
ще спомогне за внедряване на съвременни подходи, стандарти и технологии за

осигуряване на услугите, предоставяни от техническата инфраструктура. По линия на
енергийната инфраструктура следва да се оптимизира инфраструктурна обезпеченост,
за да се подсигурят доставките и устойчивото задоволяване на нуждите във всички
части на СО. В допълнение следва да се извърши и инфраструктурно обновяване, в това
число преход на “Топлофикация София” към по-зелена енергия и по-широк обхват на
обслужване.
Целите и техните връзки с други стратегически документи са описани в част
II_Стратегическа рамка.
Състоянието на средата в контекста на тази специфична цел е измерено чрез следните
индикатори:
● ВиК инфраструктура
● Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с електроснабдяване
● Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с централно топлоснабдяване
● Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с газоснабдяване от мрежа
Подробностите за начина на оценка на средата са описани в част IV_Зони за въздействие.
Списъкът с индикатори за наблюдение и оценка може да бъде намерен в част
VII_Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на Програма за София,
както и в Приожение 3.
Мярка
14.М1. Подобряване качеството, ефективността и сигурността на
водоснабдяването
14.М2. Подобряване качеството и ефективността на канализацията

Индикативен
бюджет (лв)
182 714 264
1 276 377 913

14.М3. Интелигентни решения за модернизация и доизграждане на
250 00000
електроснабдителната инфраструктура, ускорена децентрализация и
либерализация на пазара
14.М4. Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата за пренос и
45 915 000
снабдяване с природен газ за териториите, за които е понискоемисионна алтернатива
Общо 1 505 257 177
Мерките са описани с повече подробности в част V_Програма за реализация – интегриран
подход и управление, както и в Приложение-1.
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
СВЪРЗАНА И ИНТЕГРИРАНА
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА
ОБСЛУЖЕНОСТ

Зони за въздействие по СЦ 14
Нужда от намеса:
умерена
средна
висока
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

Начинът на подбор на зоните за въздействие и
подробности за техните характеристики са описани в
част IV_Зони за въздействие.

М 1:200 000
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Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

1

с. Владая

висока

219

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

висока

9

Парк Камбаните - р-н Витоша

висока

225

с. Доброславци

висока

22

м. Драгалевци - разширение - север

висока

227

с. Волуяк - ЖП гара Волуяк

висока

23

в.з. Киноцентър част 3

висока

231

кв. Сеславци

висока

26

с. Бистрица

висока

233

с. Локорско 1

висока

58

с. Световрачане

висока

237

кв. Бенковски

висока

65

м. Голямата локва

висока

238

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня)

висока

68

с. Долни Лозен

висока

242

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

висока

70

в.з. Градище

висока

247

в.з. Малинова долина - запад

висока

72

кв. Княжево, в.з. Килиите

висока

248

м. обсл. зона Околовръстен път - Ал. Малинов юг

висока

75

в.з. Малинова долина - изток

висока

254

в.з. Малинова долина - герена

висока

79

с. Филиповци, м. Берилица

висока

255

с. Долни Богров - север

висока

80

гр. Нови Искър, м. Вировете

висока

256

СОП с. Казичене - с. Кривина

висока

82

с. Долни Пасарел

висока

257

с. Казичене - юг

висока

95

с. Световрачене НПЗ

висока

269

с. Герман, м. Старият мост

висока

100

гр. Нови Искър - кв. Славовци

висока

272

в.з. Бистрица - Цонкина махала

висока

106

СПЗ Модерно предградие - разширение 2

висока

276

кв. Драгалевци

висока

119

с. Лозен

висока

295

м. Япаджа

висока

125

с. Г. Лозен, м. Висо

висока

377

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

висока

129

кв. Симеоново

висока

2

с. Чепинци, м. Мерата

средна

131

с. Железница

висока

16

с. Плана

средна

133

с. Панчарево

висока

19

с. Войнеговци, в.з. Русия

средна

134

с. Кокаляне

висока

24

с. Волуяк, м. Полето 2

средна

136

с. Герман

висока

30

с. Волуяк, м. Влашка река

средна

139

с. Панчарево, м. Детски град

висока

38

кв. Враждебна

средна

140

в.з. Врана-Герман

висока

46

кв. Васил Левски - юг

средна

143

Национален Киноцентър София - Бояна

висока

50

кв. Христо Ботев

средна

146

Драгалевци, в.с. Мирамонте

висока

55

с. Мърчаево

средна

152

ПЗ Казичене - запад / кв. Видните

висока

60

ж.к. Малинова долина - запад

средна

154

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

висока

67

м. Триъгълника - Надежда

средна

156

с. Бусманци

висока

88

ж.к. Сухата река - юг

средна

159

с. Кривина

висока

94

ЦГЧ Зона Б4+

средна

167

Бивши казарми ГУСВ м. Смърдан

висока

99

СПЗ Слатина - юг 1

средна

171

м. Батарея

висока

107

Младост 4 Камбаните - Американски колеж

средна

173

кв. Суходол, м. Секулица

висока

109

в.з. Косанин дол

средна

189

с. и в.з. Иваняне

висока

117

кв. Вердикал, м. Гьоловете

средна

190

с. Яна

висока

128

НПЗ Кремиковци

средна

194

кв. Филиповци

висока

144

с. Железница, м. Човкарнико

средна

195

кв. Челопечене

висока

165

в.з. Кокаляне - Бачол

средна

196

кв. Република

висока

174

кв. Модерно предградие

средна

197

с. Желява

висока

179

бул. 9-ти Септември

средна

201

гр. Бухово

висока

180

с. Долни Богров

средна

204

с. Чепинци

висока

184

с. Горни Богров

средна

205

с. Волуяк

висока

198

кв. Илиянци

средна

206

с. Негован

висока

203

бул. Ломско шосе

средна

208

с. Кубратово

висока

207

м. Враждебна - юг

средна

211

с. Мрамор и ПСЗ

висока

210

ж.к. Кремиковци

средна

215

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

висока

212

м. Манастирското

средна

217

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

висока

213

с. Мировяне

средна

Номер Име на ГЕ
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Намеса

Номер Име на ГЕ

Намеса

214

с. Войнеговци

средна

357

Челопечене, м. Ленищата

средна

216

в.з. Бункера

средна

358

в.з. Черния кос

средна

223

гр. Банкя, м. Мъртвако

средна

367

Войскови район Горна Баня

средна

224

гр. Нови Искър - кв. Курило

средна

373

м. Медицински център Суходол

средна

239

СПЗ Слатина - юг 2

средна

375

с. Негован, м. Герена

средна

241

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - юг (ХМС БАН)

средна

379

с. Мало Бучино

средна

253

кв. Требич

средна

381

гр. Банкя, в.з. Градоман

средна

259

м. Чепинци - Кравеферма Д-р Пашов

средна

382

Горна Баня 2; Голема Могила, Дърньов камък и Подлозище

средна

262

с. Кривина, м. Ливадето

средна

384

гр. Банкя, кв. Градоман - разширение

средна

263

с. Ботунец

средна

386

кв. Бенковски - разширение

средна

264

м. Бранишко лозе

средна

388

м. Хан Богров - ПЗ

средна

266

с. Железница, в.з. Елата - Кошарите

средна

391

гр. Банкя, кв. Михайлово

средна

275

Герман, м. Шамака

средна

392

м. Манилов дол

средна

284

Бизнес зона бул. Източна тангента - Враждебна

средна

396

с. Мрамор, м. Келказа

средна

288

кв. Враждебна, м. Доло

средна

397

с. Чепинци, м. Смильовица

средна

294

с. Клисура, м. Аврамица", м. "Щетница"

средна

398

кв. Люлин - разширение - юг

средна

298

с. Кътина

средна

399

м. Радова махала

средна

300

с. Кътина - разширение

средна

403

с. Балша - разширение

средна

304

м. Богровски песоци

средна

406

Битпазар Малашевци

средна

306

Бенковски, м. Могилата

средна

407

с. Яна, м. Пожаро

средна

308

кв. Д. Лозен, м. Барите

средна

415

с. Ботунец, м. Лаката

средна

310

в.з. Кория

средна

416

с. Иваняне, м. Попов дол

средна

312

м. Язовир Искър

средна

417

Орландовци, м. Могилата

средна

316

с. Световрачене - разширение

средна

418

м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - бул. Сливница средна

317

м. Пасарел

средна

419

с. Чепинци, м. Маказица

средна

318

Зона за отдих Шишмановски манастир

средна

420

ССЗ м. Чепинци

средна

319

в.з. Татарски брод

средна

424

с. Волуяк, м. Бел Камък

средна

320

Манастир Св. Илия

средна

426

с. Чепинци - разширение

средна

321

Панчарево, в.з. Щъркелово гнездо

средна

429

НПЗ Илиянци - север

средна

322

с. Д. Лозен, м. Крива река

средна

431

Затвор Кремиковци

средна

323

с. Железница, в.з. Звездана (Църквище)

средна

440

Парк Левски Г - север

средна

325

с. Г. Лозен, в.з. Чаушица

средна

444

с. Войнеговци, в.з. Манчов валог

средна

327

Панчарево - Черешови градини изток

средна

446

с. Мировяне - разширение

средна

328

м. Клюнчов рид

средна

447

с. Локорско, м. Цигански гробища

средна

329

м. Врана - Лозен - Триъгълника

средна

449

с. Житен

средна

330

с. Бусманци, м. През Искър

средна

450

с. Войнеговци - разширение

средна

331

СОП Лозен Икономическа зона - юг

средна

453

в.з. Бранчовица

средна

333

с. Подгумер, стопански двор

средна

457

с. Подгумер

средна

334

Врана, м. Лимонкьовица

средна

461

Подгумерски манастир Свети Димитър

средна

335

кв. Челопечене, м. Дево мост

средна

462

с. Волуяк, м. Примичур

средна

336

с. Локорско, м. Разпаке

средна

464

гр. Нови Искър - кв. Славовци - разширение

средна

337

в.з. Кокаляне

средна

465

с. Гниляне, в.з. Ранова нива

средна

338

с. Лозен, м. Бърдо - Св. Димитър

средна

466

с. Доброславци - летище

средна

339

в.з. Долни Пасарел

средна

471

с. Балша

средна

340

с. Бистрица, ж.г. Планински гледки

средна

473

кв. Бенковски, м. Обрадовски герен

средна

342

м. Долни Лозен - м. БЧК

средна

483

с. Мрамор, м. Ридо

средна

347

м. Чоланица - Четарлъка

средна

485

с. Иваняне, м. Бродо

средна

349

м. Сръбски азмак

средна

489

м. Дългата стрън

средна

351

с. Лозен, м. Орлова круша

средна

495

в.з. Бистрица - разш. Цонкина махала

средна
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497

в.з. Бистрица - разш. изток

средна

39

ж.к. Яворов

умерена

500

ж.к. Горубляне 2 и 3

средна

40

к-с Медицинска академия

умерена

502

с. Бистрица, м. Орешковица

средна

41

кв. Овча Купел - юг

умерена

503

с. Мърчаево, м. Манастирище

средна

44

ж.к. Гео Милев

умерена

504

Панчарево, в.з. Лавандулите

средна

45

кв. Крива река

умерена

505

Панчарево, в.з. Беликата

средна

47

НПЗ Искър - юг

умерена

506

с. Герман, м. Дзуката

средна

48

ж.к. Студентски град - север

умерена

508

с. Герман, в.з. Терасите

средна

49

кв. Подуяне

умерена

509

с. Владая, м. Св. Петка

средна

51

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

умерена

510

с. Владая, в.з. Приплат

средна

52

ЦГЧ Зона Г12 - север

умерена

512

с. Владая, м. Габера

средна

53

ж.к. Красна поляна - част 1 и 2

умерена

519

Складова зона Илиянци - Връбница

средна

54

ЦГЧ Зона Г14 - изток

умерена

521

с. Подгумер, в.з. Целините

средна

57

НПЗ Военна рампа - запад

умерена

523

с. Подгумер, в.з. Пресвета

средна

62

ж.к. Свобода

умерена

524

с. Гниляне, в.з. Къпина

средна

63

ж.к. Люлин - 6 мр

умерена

525

м. в.з. Ромча

средна

73

ж.г. София - вилидж

умерена

529

с. Мало Бучино, м. Градомански път

средна

76

ж.к. Надежда 2

умерена

532

кв. Малинова долина - изток

средна

78

ЦГЧ Зона Г11 - изток

умерена

534

с. Железница - махала Чемерник и Цареви кошари

средна

81

ж.к. Борово

умерена

537

с. Железница, м. Ковачки кошари

средна

84

с. Волуяк, м. Полето

умерена

539

в.з. Кътина

средна

86

НПЗ Илиянци - запад

умерена

541

с. Железница, м. Шляпови кошари - юг

средна

87

ж.к. Лагера

умерена

542

с. Железница, м. Шляпови кошари - север

средна

90

ж.к. Света Троица

умерена

548

с. Кътина, зона за отдих Извора

средна

93

ЦГЧ Зона Г13

умерена

549

м. Падарски колиби

средна

96

ж.к. Западен парк

умерена

555

Нови Искър, м. в.з. Ласка

средна

97

ж.к. Люлин - 7 мр

умерена

557

м. в.з. Радеви круши

средна

101

ЦГЧ Зона Г12 - юг

умерена

560

СОП Лозен Икономическа зона - север

средна

102

ЦГЧ Зона Б19+

умерена

564

Парк Витоша застроени земи с. Железница

средна

103

м. Лозенец част 3

умерена

4

ж.к. Дружба 2 - запад

умерена

108

м. бул. Цариградско ш. 7-11км - север

умерена

5

ЦГЧ Зона А - север

умерена

110

кв. Горна баня

умерена

6

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2Б

умерена

112

НПЗ Изток, м. Къро

умерена

7

м. Подуяне - Център

умерена

114

в.з. Бистрица - Калфин дол

умерена

8

ж.к. Изгрев

умерена

115

ж.к. Овча Купел - 1

умерена

10

ж.к. Люлин - 8 мр

умерена

116

НПЗ Военна рампа - изток

умерена

11

ЦГЧ м. Буката

умерена

120

СОП НПЗ Казичене

умерена

14

ж.к. Кръстова вада - запад

умерена

122

ж.к. Мусагеница

умерена

15

ЦГЧ Зона Г8

умерена

123

ЦГЧ Зона Б2-3+

умерена

21

3-та извънградска част

умерена

124

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

умерена

25

ЦГЧ м. Еврейски гробища

умерена

130

с. Волуяк, м. Чучулица

умерена

27

ж.к. Студентски град - юг

умерена

135

ЦГЧ Зона Г14 - запад

умерена

28

кв. Люлин - разширение - запад

умерена

137

ж.к. Иван Вазов

умерена

29

ж.к. Младост 2

умерена

141

ЦГЧ Зона Б3+

умерена

31

ж.к. Младост 1А

умерена

145

ЦГЧ Зона Б5-3+

умерена

32

ж.к. Левски - зона В

умерена

147

ж.к. Факултета

умерена

33

ж.к. Дървеница

умерена

148

кв. Бояна

умерена

35

ж.к. Младост 1

умерена

149

ж.к. Студентски град - запад

умерена

36

ж.к. Изток - изток

умерена

150

ж.к. Люлин - 4 мр

умерена

37

НПЗ Хладилника

умерена

151

м. Гърдова глава

умерена
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153

ж.к. Дружба 1 - запад

умерена

287

ЦГЧ Зона Б5+

умерена

155

ж.к. Славия

умерена

290

ж.к. Разсадника - Коньовица

умерена

157

ж.к. Хиподрума

умерена

291

ж.к. Хаджи Димитър

умерена

158

кв. Горна Баня - ЖП гара

умерена

296

ж.к. Сухата река - запад

умерена

161

кв. Овча Купел - север

умерена

302

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

умерена

163

ЦГЧ Зона А - юг

умерена

303

кв. Витоша - Лозенец

умерена

166

ЦГЧ Зона Б5-А

умерена

315

ЦГЧ Зона Централна гара

умерена

168

ж.к. Люлин - център

умерена

341

кв. Васил Левски - север

умерена

170

ЦГЧ Зона Б18+

умерена

371

м. БАН 4км

умерена

172

кв. Суходол

умерена

374

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

умерена

176

ЦГЧ Зона А - изток

умерена

376

НПЗ Искър - север

умерена

177

НПЗ Орион

умерена

402

гр. Банкя - разширение

умерена

178

ж.к. Люлин - 3 мр

умерена

414

ж.к. Лев Толстой

умерена

181

ЦГЧ Зона В15

умерена

428

кв. Република - Толева махала

умерена

183

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

умерена

492

ж.к. Люлин - 2 мр

умерена

185

ж.к. Сухата река - изток

умерена

496

ЦГЧ Зона Г6 - изток

умерена

187

гр. Банкя

умерена

498

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1А

умерена

188

в.з. Банкя

умерена

499

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

умерена

191

НПЗ Илиянци - изток

умерена

516

НПЗ Изток - подзона Горубляне

умерена

192

гр. Банкя - кв. Вердикал

умерена

533

гр. Банкя, кв. Изгрев

умерена

193

м. Лозенец част 2 - север

умерена

540

с. Волуяк, м. Раздолци

умерена

202

ж.к. Христо Смирненски

умерена

209

ж.к. Люлин - 9 мр

умерена

218

ж.к. Надежда 4, ж.к. Връбница 2А

умерена

220

НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци 1

умерена

221

СПЗ Нови Искър - кв. Курило

умерена

226

ЦГЧ Зона В17 - кв. Банишора

умерена

228

кв. Кръстова вада - изток

умерена

229

ж.к. Люлин - 10 мр

умерена

232

ЦГЧ Зона Г6 - запад

умерена

234

ж.к. Надежда 1

умерена

235

жк. Манастирски ливади - запад

умерена

236

м. Лозенец част 1

умерена

240

кв. Обеля

умерена

243

ж.к. Манастирски ливади - изток

умерена

244

кв. Карпузица - изток

умерена

245

ж.к. Орландовци - Малашевци

умерена

249

ж.к. Люлин - 5 мр

умерена

250

кв. Карпузица - запад

умерена

261

м. Овча Купел - кв. 50

умерена

268

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

умерена

270

ж.к. Фондови жилища

умерена

271

кв. Горубляне

умерена

274

ж.к. Стрелбище

умерена

278

ж.к. Дианабад

умерена

279

в.з. Беловодски път

умерена

282

ж.к. Дружба 1 - изток

умерена

283

Парк Гео Милев

умерена

285

ж.к. Бели Брези

умерена
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ПРОГРАМА ЗА СОФИЯ, 2021 - 2027
ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ
БАЗИРАНИ НА КАРТИ ПО СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Приоритетни зони по всички цели
Зона 1 - Централна градска част
Зона 2 - Широкият център и старите периферни
квартали на града
Зона 3 - Територии с предимно нискоетажно
застрояване.
Зона 4 - Територии с предимно комплексно
застрояване.
Зона 5 - Територии в южните части на града,
които се развиват през последните години
Зона 6 - Индустриални територии.
Граница на ГЕ
Строителна граница на град София
ОУП 2009
Граница на Столична община

М 1:200 000

лист 1286 от 1286

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 749 по Протокол № 43/25.11.2021г.
Номер Име на ГЕ

Зона

Номер Име на ГЕ

Зона

Номер Име на ГЕ

Зона

13

НДК - площад България

Зона 1

95

м. Драгалевци - разширение - север

Зона 3

256

ж.к. Свобода

Зона 4

14

ЦГЧ Зона Б5-А

Зона 1

96

в.з. Киноцентър част 3

Зона 3

257

ж.к. Люлин - 6 мр

Зона 4

16

ЦГЧ Зона Г12 - юг

Зона 1

100

в.з. Бистрица - Цонкина махала

Зона 3

292

ж.к. Надежда 2

Зона 4

28

ЦГЧ м. Буката

Зона 1

101

с. Бистрица

Зона 3

306

ж.к. Обеля 1

Зона 4

55

ЦГЧ Зона Г8 - Средец

Зона 1

110

с. Герман

Зона 3

315

ж.к. Обеля 2

Зона 4

65

ЦГЧ Зона Г8

Зона 1

114

с. Мърчаево

Зона 3

346

ж.к. Люлин - 9 мр

Зона 4

66

ЦГЧ м. Еврейски гробища

Зона 1

118

с. Г. Лозен, м. Висо

Зона 3

423

ж.к. Люлин - 5 мр

Зона 4

109

ЦГЧ Зони Г10 и част от А

Зона 1

132

Драгалевци, в.с. Мирамонте

Зона 3

429

ж.к. Надежда 3, ж.к. Връбница 1Б

Зона 4

168

ЦГЧ Зона Б2-3+

Зона 1

148

в.з. Беловодски път

Зона 3

5

кв. Витоша - Лозенец

Зона 5

195

ЦГЧ Зона Г8 част Триадица

Зона 1

162

кв. Княжево, в.з. Килиите

Зона 3

64

ж.к. Кръстова вада - запад

Зона 5

197

ЦГЧ Зона Г11 - изток

Зона 1

169

кв. Абдовица, кв. Димитър Миленков

Зона 3

501

ж.к. Манастирски ливади - изток

Зона 5

212

ЦГЧ Зона Б5-3+

Зона 1

173

кв. Враждебна

Зона 3

512

кв. Малинова долина - изток

Зона 5

214

ЦГЧ Зона А - юг

Зона 1

184

с. Бусманци

Зона 3

87

НПЗ Изток, м. Къро

Зона 6

216

ЦГЧ Зони Б2 1 и 2

Зона 1

193

кв. Горна Баня - ЖП гара

Зона 3

303

кв. Република

Зона 6

217

ЦГЧ Зона Г12 - север

Зона 1

200

кв. Христо Ботев

Зона 3

222

ЦГЧ Зона Г14 - запад

Зона 1

220

ж.к. Факултета

Зона 3

230

ЦГЧ Зона Г14 - изток

Зона 1

244

м. Манилов дол

Зона 3

233

ЦГЧ Зона Б3+

Зона 1

271

в.з. Банкя

Зона 3

234

ЦГЧ Зона Б4+

Зона 1

278

с. и в.з. Иваняне

Зона 3

434

ЦГЧ Зона Г6 - запад

Зона 1

286

с. Яна

Зона 3

438

ЦГЧ Зона Г6 - изток

Зона 1

287

гр. Банкя - кв. Вердикал

Зона 3

473

ЦГЧ Зона В17 - 16 с Предгаров площад

Зона 1

295

кв. Филиповци

Зона 3

68

ж.к. Фондови жилища

Зона 2

299

кв. Модерно предградие

Зона 3

93

3-та извънградска част

Зона 2

310

с. Желява

Зона 3

116

ж.к. Овча Купел - 1

Зона 2

335

с. Волуяк

Зона 3

145

ж.к. Сердика

Зона 2

337

с. Кубратово

Зона 3

155

кв. Хладилника

Зона 2

345

с. Мрамор и ПСЗ

Зона 3

191

ж.к. Гео Милев

Зона 2

353

с. Мировяне

Зона 3

192

ж.к. Христо Смирненски

Зона 2

355

с. Войнеговци

Зона 3

198

кв. Крива река

Зона 2

365

гр. Нови Искър - кв. Гниляне

Зона 3

202

кв. Подуяне

Зона 2

367

гр. Нови Искър - кв. Изгрев

Зона 3

207

ж.к. Красна поляна - част 3

Зона 2

369

гр. Нови Искър - кв. Кумарица

Зона 3

209

ЦГЧ Зона Б5+

Зона 2

374

с. Доброславци

Зона 3

226

ЦГЧ Зона Б18+

Зона 2

381

с. Балша

Зона 3

235

ж.к. Разсадника - Коньовица

Зона 2

419

кв. Сеславци

Зона 3

246

ж.к. Стефан Караджа

Зона 2

422

гр. Нови Искър - кв. Славовци

Зона 3

249

ж.к. Гевгелийски, ж.к. Илинден

Зона 2

439

ж.к. Горубляне 2 и 3

Зона 3

1

с. Владая

Зона 3

464

м. Горна баня - разш. Лозище Подлозище

Зона 3

2

с. Долни Лозен

Зона 3

467

в.з. Горна баня (разш. юг на кв. Горна баня) Зона 3

17

с. Ботунец

Зона 3

476

кв. Бенковски

Зона 3

26

м. Батарея

Зона 3

477

кв. Обеля

Зона 3

36

в.з. Градище

Зона 3

499

в.з. Киноцентъра. в.з. Габаро - Азмата

Зона 3

58

ж.г. София - вилидж

Зона 3

506

в.з. Малинова долина - запад

Зона 3

59

в.з. Малинова долина - изток

Зона 3

510

в.з. Малинова долина - герена

Зона 3

76

в.з. Кокаляне

Зона 3

24

ж.к. Люлин - 8 мр

Зона 4

88

с. Лозен

Зона 3

81

ж.к. Люлин - 4 мр

Зона 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................................................................
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

