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УВОД

Калоян и Мария ме потърсиха преди една година. Тя е със 100% степен
на увреждания, той е шофьор. Дълги години опитвали да си преустроят
жилището, така че Мария спокойно да може да се движи с инвалидната си
количка в дома им. Искали да спазват правилата, да си извадят
разрешителните, да следват процедурите. И така няколко години. Обърнах се
към Общината и от там ми казаха: „Има процедури. Вие не отговаряте за
това!”.
Тази зима в най-студените ѝ дни, през януари, в приемната дойде Йоана
с бебето си на 11 месеца. Нямаше къде да живее – самотна майка, останала без
подслон. Поискахме да бъде настанена в общинско жилище. Отговориха ми:
„Има процедура. Вие не отговаряте за това”.
В края на миналата година дойде при мен собственик на магазин на
централна столична улица. Заради едногодишния ремонт там магазинът му
беше пред фалит. Човекът имаше кредит и се чудеше как да си храни
семейството. Обадих се да питам кога ще свърши ремонтът, отговориха ми:
„Има си срокове. Вие не отговаряте за това”.
„Вие не отговаряте за това!”
От тези още много подобни истории разбрах, че хората очакват от мен да
отговарям.
И осъзнах, че аз искам да отговарям.
За да съм полезна. За да им решавам проблемите.
Затова реших да се кандидатирам за кмет.
И вие сте първите, с които ще обсъдя как ще отговарям.
Какво ще правя? С кого и как ще го направя? Този разговор със
софиянци започваме днес и този разговор ще продължи през следващите 4
години.
Защото така и само така си представям политиката и демокрацията –
открито управление, което да решава проблемите на гражданите.
След месец софиянци ще трябва да вземат решение кой и – най-важното
– как ще управлява столицата на България. Защо да гласувам, необходима ли
е промяна, искам ли нещо различно за себе си, за децата си, за родителите си
или предпочитам още от същото? Същото като последните 14 години. Още
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ремонт на ремонта, още заграбени градинки, още неефективни мерки срещу
мръсния въздух – на тези въпроси всеки ще даде отговор на 27 октомври 2019
г.
Днес аз ще дам моите отговори и ден след ден в кампанията ще направя
всичко по силите си да убедя софиянци да ме подкрепят и заедно да превърнем
София не просто в град на икономическите възможности, политически и
културен център, а в истинска европейска столица – удобно място за работа,
за живот и почивка, умен град, почтен град, зелен и красив град, град без
периферия, град на младостта, с енергия и перспектива…
Как ще го направим?
Програмата ми за София е развита около пет основни стълба:
1. София – светла, умна и почтена
Светла – защото схемите не обичат светлината.
Почтена – защото липсата на корупция е най-добрата инвестиция в една
държава и в една община.
Умна – защото още от днес трябва да започнем превръщането на нашия
град в интелигентен град.
Аз искам столицата на България да бъде управлявана от гражданите ѝ.
Това не значи, че няма да нося отговорност. С гласа на хората трябва да се
вземат решенията. Затова ще въведем електронни референдуми, базирани на
блокчейн технология. Блокчейн е не просто най-сигурната технология, а е и
най-ефективната антикорупционна мярка. Защото не допуска вмешателство и
гарантира истинност на резултата.
Затова ще я приложим и при обществените поръчки. До края на мандата
ще дигитализираме до 90% от услугите в общината. Така всеки документ ще
може да се изпраща и получава с клик, вместо в плик.
Крайно време е да сложим точка на унизителното висене на гишета. Ще
обслужваме гражданите на едно гише, което всеки ще може да носи в джоба
си и да следи във всеки момент къде се намира преписката му и кой служител
я бави.
Ще въведем пълна публичност и прозрачност на управлението и
вземането на решенията – в реално време гражданите да могат да следят
всеки публичен разход, всеки договор, а също и гласуването на всеки
общински съветник поименно. Така ще прекъснем хранителната верига на
корупцията в общината. И ще бъде лесно да убеждавам общинските съветници
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от различни цветове – с аргументи, пред погледа на гражданите. А самите
граждани ще присъстват на заседанията на Общинския съвет.
Ще спрем източването на общинските дружества. Например, към
днешна дата „Топлофикация” дължи над 800 млн. лв., а натрупаната загуба
е 590 млн. лв. Затова ще започнем незабавни ревизия на всички общински
фирми. Столичната община и кметът ще имат активна позиция по
проблемите, които „Топлофикация“ създава на гражданите – надути и
неразбираеми сметки, до 50% „сградна инсталация“, съдебни процеси с
разноски, ограбващи гражданите. Ще прекратя практиката Столична община
да си събира вземанията от граждани през ЧСИ, които сериозно натоварват
задълженията.
Аз отговарям!
2. София – чиста, уютна и зелена
По данни на Световната здравна организация в България умират всеки
ден 39 души заради влошени показатели на въздуха. Един автобус хора всеки
ден! София е един от най-замърсените градове в България и Европа.
Днес столицата ни диша трудно. Заради трите „К” – коли, кал,
комини. Време е София да поеме въздух. Затова ще предприемем ефективни
действия срещу замърсителите.
В дни с голямо замърсяване ще ограничим достъпа на найзамърсяващите автомобили до критичните зони. Ще въведем „бял билет” –
напълно безплатно пътуване в градския транспорт в тези дни. Такъв до
момента не е въвеждан. А зелен билет за един лев Столична община въведе
само два пъти за последните 4 години.
Ще наложим ефективен контрол и санкции за горене на отпадъци. Ще
подменяме печки на твърдо гориво с незамърсяващи уреди.
Ще настояваме за това енергийните помощи да се предоставят
единствено за отопление с ток, парно или газ.
Ще мием улиците не веднъж годишно, преди избори, а редовно – както
е записано в договорите на сметопочистващите фирми – поне 12 пъти годишно.
И не само централните, но и кварталните улици.
Ще разположим станциите за измерване на чистотата на въздуха
заедно с гражданите – на критичните места, а не в парковете. А данните ще се
публикуват в реално време.
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Ще съхраним и възстановим „зелените клинове”, осигуряващи свеж
въздух от планината. Те са част от 11-те парка, на които ще започнем
изграждане.
Днес Витоша само визуално изглежда близо до София. В делнични дни
гражданите практически нямат достъп до нея. Ще осигурим автобуси всеки
ден, ще възстановим лифтовете в съществуващите трасета, ще я превърнем
отново в място за отдих и спорт.
Ще възстановим къпалнята „Мария Луиза” в Борисовата градина, в
съществуващите параметри, с възможност за достъп на всички столичани.
Сметосъбирането и обработката на боклука в София днес са найскъпата услуга – 170 млн. лв. годишно. Всеки четвърти лев от данъците на
столичани отива за боклука. Чиста ли е София за тези пари? Доволни ли са
гражданите? Някой попита ли ги? Не! Столична община обяви предизборно
обществена поръчка за 500 млн. лв. за следващите 5 години. И както се видя –
ще чистят същите фирми, които чистиха и досега. Така че трябва да съобразим
програмата си с този факт. Решението ни е публично обявяване на договорите,
контрол и драконовски санкции.
Потъването на парите на софиянци продължава и в завода за
боклук. Скъпото гориво, което се произвежда там – RDF, се загробва в
сметището в Долни Богров. Транспортът и изгарянето му през следващите
години, според предизборната поръчка на Общината, ще струва 20 млн. лв.
годишно. Толкова ще струва и годишната издръжка на инсталацията за горене
на боклука, ако бъде изградена, плюс още 310 млн. лв. за нейното изграждане.
Затова съдбата на инсталацията ще я решат столичани на местен
референдум.
Аз отговарям!
3. София – удобна и подредена
Спираме презастрояването. Междублоковите пространства, детски
площадки и паркове няма да бъдат застроявани. Собствениците на тези имоти
ще бъдат справедливо обезщетявани и ще бъдат освободени от такса смет за
терени за озеленяване.
Ще развиваме София на Север. Ще планиране и ще започнем да
изграждаме Северна София като привлекателна зона за нискоетажни
сгради и еднофамилни къщи. Общината ще изгради инфраструктура и ще
осигури транспортни връзки за северния град, разположен между полите на
Стара планина и Северната тангента. На терена на летището в Доброславци
ще развием центъра на този нов квартал.
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Инвестициите няма да бъдат насочвани само към центъра на
столицата. Защото София не е само „София 1000“. София е „Люлин“,
„Младост“, „Панчарево“. Културен център и спортен комплекс ще има във
всеки голям квартал. А също и училища. И достатъчно детски градини. И
детски площадки. Ще изграждаме канализация там, където няма.
Ще обявим и започнем изпълнението на дългосрочна програма за
изграждане и ремонтиране на тротоарите в София. Ще спрем практиката
„ремонт на ремонта“. Гражданите ще могат да проследяват на сайта на
Общината кой прави ремонта, какъв е неговият срок и за колко пари.
Ще
изготвим
и
цялостна
програма
за
изграждане
на
важните транспортни връзки – на бул. „Каблешков“ до Симеоновско шосе,
разширението на Околовръстния път, булевардите към Северната скоростна
тангента.
Целта ни е все повече столичани да използват градския транспорт.
Затова
ще
го
развиваме
приоритетно. Продължаваме
развитието
на метросистемата с три продължения: от Орлов мост до зала „Арена
Армеец”, от Бизнес парка до Околовръстното шосе за връзка с Лифта на
Симеоново, и от метростанция „Люлин” до Околовръстния път.
Ще започнем работа по приоритетно изграждане на пет нови
трамвайни трасета и пет буферни паркинга.
Ще осигурим свободно от автомобили движение по трасетата на
градския транспорт – с бус-ленти и автономни трамвайни трасета.
Ще изградим дългоочакваните довеждащи връзки от кварталите до
метрото.
Ще премахнем привилегиите за безплатно паркиране в „синя“ и
„зелена“ зона на висши общински служители и техните приятели. Кметът и
общинските служители ще ползваме градския транспорт.
Аз отговарям!
4. София – с грижа за гражданите
Ще осигурим детска ясла и градина за всяко дете до края на мандата.
Ще работим за развитие на качеството и стандарта на обучение в
общинските училища.
Ще осигурим бърз и безплатен интернет в училищата, парковете и
туристическите обекти в града.
Ще изградим и реновираме спортната база в училищата.
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Ще започнем възстановяването на лекарските и стоматологични
кабинети в общинските училища.
Ще въведем общинско направление за лекар специалист и
изследвания в общинските здравни заведения за уязвими групи. Така ще
осигурим допълнителни приходи, които ще насочим към повишаване на
заплатите на лекарите и медицинските специалисти.
Достъпна среда за хората с увреждания – скосени тротоари, работещи
асансьори, рампи и платформи в метрото, подлезите и трамвая.
Стимули за младите семейства, за раждане на първо, второ и трето
дете.
Ще обявим програма за строителство на общински жилища. Ще
осигурим пълна публичност и прозрачност на начина, по който се отдават
общинските жилища.
Ще започнем програма за възстановяване
исторически сгради в градския център.

на фасадите

на

Редът и сигурността на гражданите ще бъдат наш приоритет. Ще
осветим парковете и ще доизградим видеонаблюдението в тях.
Аз отговарям!
5. София – привлекателна и заможна
В рамките на следващия мандат няма да увеличаваме данъците.
Публично и прозрачно ще харчим парите на софиянци. В реално
време всеки ще може да следи направените разходи.
Ще подобряваме бизнес климата чрез дигитализация на общинските
услуги и намаляването на разрешителните и регистрационни режими.
Ще осигурим бърза писта за стартъпи. Общински център ще
консултира финансово и юридически млади предприемачи.
Ще подкрепим реконструкцията на манастирите около София – т.
нар. „Софийска Света гора“.
Ще създадем мобилна мултиезична апликация за историческите
забележителности, културния афиш, ресторантите и хотелите в столицата.
Аз отговарям!
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За всички тези мерки и за цялата програма ще нося отговорност
ЛИЧНО.
За всяко решение и действие. Без да го прехвърлям върху процедурите,
фирмите, натиска от тук или оттам, върху заместниците си, или да се крия зад
партийни интереси.
Така ще променим досегашния модел на управление на столицата.
Решенията ще се вземат на светло, от легитимните органи. Правилата ще
важат за всички. Гражданите ще участват в управлението. Заедно ще си
върнем похитения град.
Аз отговарям!
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1. СОФИЯ – СВЕТЛА, УМНА И ПОЧТЕНА

В съвременния свят конкуренцията все повече се прехвърля от
конкуренция между държавите в конкуренция между регионите и градовете.
А конкурентоспособността на градовете се определя основно от възможностите,
които те предоставят за развитието на знание и иновации, комбинирано с
добра градска среда.
София има човешкия ресурс за развитие като град на знанието и
иновациите. За да се случи това обаче, трябват ясна стратегия и бързи
целенасочени действия.

1.1. СОФИЯ – ЧИСТ ОТ КОРУПЦИЯ ГРАД
Корупцията и търговията с влияние се превърнаха в емблема на
България и на нейната столица. Размерите и масовото ѝ проникване в
обществените поръчки и конкурси се вижда вече с „просто око“. Честото
ремонтиране на едни и същи улици, необяснимите цени на материалите и
грубото нарушаване на правилата при издаването на разрешения за строеж
съпътстват голяма част от проектите на Общината. Това подкопава доверието
на гражданите в правилата и демокрацията.
Липсата на корупция е най-добрата инвестиция в една държава и в една
община.
София се нуждае от кмет, който може да носи отговорност.
София се нуждае от почтен кмет, а това е възможно само когато „има кой
да го накаже“. Сегашната протекция върху кмета и останалите
високопоставени лица вреди на софиянци. Общинската администрация
трябва да се възприема като партньор за работа и развитие, а не като враг и
символ на лошото.
Какви са нашите цели:


Въвеждане на прозрачност и ефективност в работата на администрацията
на всички нива;
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Въвеждане на принципа на свободна конкуренция в обществените
поръчки и недопускане на дискриминация на малки и средни
предприятия;
Нулева толерантност към корупцията и клиентелизма. Управление без
„приятелски и бизнес кръг“;
Нетърпимост към договорките и търгуването с общинско влияние;
Допускане на по-широк граждански контрол и външно оценяване
Въвеждане на конкурсно начало при заемане на общински длъжности;
Какви са проблемите:








Липса на прозрачност и публичност при действията на администрацията
и разходването на средства;
Повторяемост и предварителна определеност на победителите в
обществени поръчки, съмнения за корупционни практики;
Забавяне и съмнения за корупционни практики при издаване на
разрешителни, удостоверения и други документи;
Необяснима мудност на администрацията при вземане на решения или
извършване на услуги за гражданите и бизнеса;
Липса на стриктно спазване на правилата в определени публични казуси,
като строежа на небостъргачи в центъра на София;
Много от решенията на СОС са скрити, партийно разпоредени, финансово
мотивирани или взети под партийна диктовка, а са единични случаите, в
които кметът да е използвал правомощията си по чл. 45, ал. 5 на ЗМСМА;
Какви са нашите решения:








Провеждане на независим антикорупционен одит на Столична община и
на общинските дружества и предприятия по отношение на структура,
натоварване, начин на работа и резултати, като на базата на доклада се
предприемат необходимите законови действия за търсене на отговорност;
Въвеждане на електронни търгове, базирани на блокчейн технология, с
електронно подаване и обработка на документи за кандидатстване в
обществени поръчки и при липса на връзка между участниците и
възлагащия орган;
Приемане и разглеждане на анонимни сигнали, които съдържат
достатъчно данни и доказателства за корупция в общинската
администрация по механизъм, по който ги разглежда ОЛАФ;
Въвеждане на пълноценна „електронна община“ като по този начин се
прекъсне прекият контакт между служителя и потребителя, и се ограничат
възможностите за порочни практики;
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Осигуряване на проследимост на процесите, при която гражданите да имат
достъп до информация за определена общинска дейност или услуга,
конкретния служител, който е отговорен за нея, етапа на обработка и срока,
в който ще приключи;
Въвеждане на електронна система за проследяване на разходването на
бюджета на столична община в реално време;
Кариерно развитие и оценка на служителите в администрацията въз
основа на тяхната квалификация и постигнати резултати без партийни
протекции;
Активиране на система, която на база събраните от нея данни за работата
на общинските служители да извършва риск-анализ с цел
идентифициране на корупционни практики (в кои сфери, кои видове
преписки/процеси);
Изготвяне на онлайн регистър за всички договори, сключвани от
Общината и нейните структури;
Ограничаване възлагането на обществени поръчки „на инженеринг“;
Ограничаване възлагането на обществени поръчки за ремонтни дейности,
които са без проектно-сметна документация;
Осигуряване на онлайн излъчване и гражданско присъствие в комисиите
за възлагане на обществени поръчки;
Предварителна оценка на качеството и икономическата съобразност на
проектите;
Въвеждане на система, която да позволява сигнали и съпътстващите ги
доказателства да бъдат подавани, обработвани от администрацията и
проследявани от гражданите по електронен път;
Изготвяне на публичен регистър на общинските фирми и предприятия с
подробна информация за членовете на управителните им органи;
Изготвяне на публичен регистър на всички общински жилища, техните
наематели, състоянието им и задълженията към доставчиците на ток, вода
и топлоенергия;
Осигуряване на личен прием на граждани от кмета по сигнали за
корупция в общината;
Предлагане на Столичния общински съвет да вземе решение за
публикуване на докладите на общинските съветници до СОС и техните
предложения за решения;
Публикуване на сайта на Столична община питанията на общинските
съветници до кмета, а не само на отговорите на кмета, както е сега.
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1.2. СОФИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
Платон е казал: „Този град е такъв, защото такива са неговите
граждани.“. Ние казваме: този град не е такъв, какъвто искаме, защото не се
чува думата на неговите граждани.
Какви са нашите цели:




Отваряне на управлението към гражданите;
Гражданите да имат достъп до информация относно дейностите на
Общината, решенията на общинската управа и сроковете за тяхното
изпълнение, за да могат да осъществяват контрол;
Даване на възможност на гражданите да имат думата по важните градски
въпроси чрез допитвания, анкети, референдуми, обсъждания.
Какви са проблемите:







В София не се е провел нито един местен референдум;
Много от решенията се взимат на тъмно и без информираност на
гражданите;
Обществените обсъждания се правят формално, а гражданското участие е
проформа;
Гражданите могат само да наблюдават заседанията на общинския съвет,
но не и да участват лично като изказват мнение;
Не се подкрепят, а напротив – потискат се граждански формации и
сдружения.
Какви са нашите решения:





Провеждане на електронни референдуми по важните за столичани
въпроси и провеждане на дискусии по проблемите и развитието на София;
Стимулиране на местните референдуми, които макар да са в
правомощията на Столичния общински съвет, едно подкрепено от
гражданите становище на кмета трудно би могло да бъде пренебрегнато;
Въвеждане на система за пряко гражданско участие в разпределянето на
бюджетни средства. Гражданите могат да правят онлайн предложения и
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да гласуват за какви приоритетни обекти да се изразходва част от бюджета
на общината по райони;
Регулярно провеждане на срещи на кмета и заместник-кметовете с
гражданите по райони. Тази практика не трябва да се прави само преди
избори, а трябва да се продължи и след тях като текущ личен контрол на
гражданите;
Осигуряване на проследимост на процесите, при което гражданите да имат
достъп до информация за определена общинска дейност или услуга,
конкретния служител, който е отговорен за нея, етапа на обработка и срока,
в който ще приключи.

1.3. СОФИЯ – УМНА И МОДЕРНА (SMART СITY)
„София в бъдещето“ означава, че тя трябва да започне поетапната си
трансформация в „Умен град“. Целият свят е в поход за преминаване от
класическите индустриални градове в интелигентни. През 2050 г. над 80% от
10 милиардното население на земята ще живее в градове, големите градове ще
стават мегаполиси, а по-малките ще стават хъбове от модернизирани и
специализирани урбанизирани структури.
Интелигентният град, който се заражда, ще се гради върху интернет,
мобилния облак и различните услуги, разработени от местните управи и
бизнеса, за да направят населените места по-привлекателни за жителите и
туристите.
В умните градовете технологиите се използват за контрол на трафика,
управление на отпадъците, подаване на сигнали, извършване на допитвания,
енергийна ефективност и др. Такова управление цялостно стимулира частния
сектор, предприемачеството, устойчивото развитие, икономически растеж и в
крайна сметка качеството на живот на гражданите.
„София – Умен град“ означава умно управление, умна икономика, умна
мобилност, умна градска среда и умен начин на живот. Умна София ще
свързва хора, информация и градски елементи, използвайки мобилни
технологии за създаване на устойчив град, нисковъглеродна и иновативна
икономика, общество на споделеното знание, по-добро качество на живота на
гражданите, отворена и отговорна администрация и система за поддръжка и
кибер сигурност.
Какви са нашите цели:
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Осигуряване на ресурси и специалисти с възможности, които на базата на
ясен план за действие, да осъществят поетапната трансформация на
София в „Умен град“;
Ангажиране на държавни, обществени и частни сектори, и групи за
реализиране на финансови модели и привличане на финансиране
(субсидии, безвъзмездни средства, заеми, частно партньорство,
револвиращи фондове, ЕСКО, както и от бюджета на общината) за
внедряване на smart технологии;
Осигуряване на ясно ръководство за прилагане на устойчиво и
интелигентно развитие на София извън и без оглед на политически
влияния и политическия цикъл.
Подпомагане на частния бизнес в развитието на стартъпи и иновативни
производства;
Партньорство със средните училища, университетите и висшите училища
в тяхната дейност по обучение на кадри в сферата на новите технологии и
иновациите и разработване на модерни системи за нуждите на общината.
Какви са проблемите:







Има фрагментарност и разнопосочност на действията до сега – различни
нива, институции и организации периодично се включват в различни
некоординирани между тях проекти, в различни области на умния град,
финансирани най-често от ЕС – например, проектни участия на Столична
община, Асоциацията за развитие на София, Центъра за градска
мобилност, Агенцията за енергийна ефективност, СОАПИ и др.;
Липсва пътна карта и/или интегриран план за развитие на Sofia Smart
City, обезпечен с необходимия финансов инструмент – (целеви бюджет)
и/или прилагане на хибридни инструменти под формата на различни
партньорски схеми и съвместни участия;
Липсва кадрови организационен, финансов и властови капацитет например, липса на специализирано звено, обезпечено с кадри, липса на
бюджетни средства и подходяща местна нормативна рамка, поощряваща
въвеждането и функционирането на подобна концепция.
Какви са нашите решения:



Изготвяне и утвърждаване от СОС на пътна карта за изпълнение на
заложените цели (виж приложението „София Смарт Сити“).
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Провеждане на електронни допитвания – референдуми, чрез които
гражданите да участват в решаването на управленски въпроси чрез
блокчейн технология;
Въвеждане в общината на електронни търгове за обществени поръчки,
качени на блокчейн;
100% отворени общински дигитални данни за разработка на нови мобилни
приложения за гражданите;
Получаване на цялостни общински услуги на електронно гише
(„обслужване на едно гише в джоба“) и проследяване на статуса на всяка
административна преписка и на длъжностното лице, ангажирано с
нейното обработване;
Всяко дигитално приложение за общински мобилни услуги да предоставя
възможност за обратна връзка на гражданите с администрацията относно
неговата ефективност и удобство за ползване;
Пълна прозрачност и публичност на дейността на кмета, общинския съвет
и общинските служби чрез портал за информиране в текущо време за
намеренията и действията на централната и районна администрация на
София;
Извършване на риск-анализ за корупционно поведение в общината чрез
интелигентни системи;
Улесняване
на
туристите
с
интегрирана
информация
за
забележителности, културни събития, места за настаняване, заведения и
др.;
Събиране и анализ на данни за трафика в реално време чрез мрежа от
сензори и камери за разработка на интелигентни решения и приложения
за улесняване мобилността на гражданите на София, и редуциране на
задръстванията и замърсяването на въздуха.
Управление на трафика в зависимост от часа и конкретната натовареност
и предоставяне на информация на обществеността чрез информационни
табла;
Внедряване на централизирана информационна система и мобилни
приложения за свободните места в всички обществени и частни паркинги
и в платената синя и зелена зона за паркиране в столицата;
Отчитане на запълването на контейнерите за отпадъци и навременно
предаване на информация при необходимост от сметоизвозване;
Създаване на специализирано звено, подсигурено с финансови и човешки
ресурси, което да координира процеса по етапна трансформация на София
като „Умен град“;
Разработване на подробна програма за реализация на стратегията за
дигитална трансформация на София;
Редуциране на времето и разходите за стартиране на бизнес в столицата
до 5 работни дни;
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Ангажиране на държавни, обществени и частни сектори и инициативни
групи за реализиране на финансови модели и привличане на
безвъзмездни средства (ЕС субсидии, „краудфинансиране“ и др.), кредитно
финансиране, частно партньорство, револвиращи фондове;
Активни публично-частни партньорства с бизнеса за внедряване на
технологични иновации в управлението и функционирането на града;
Ангажиране на бизнеса, висшите училища и научните институти в процеса
по внедряване на умни системи в дейностите на града;
Стимулиране на прехода към дигитална икономика и дигитално общество,
доминирано от технологични иновации, установяване на „умни“
регулации в синхрон със стандартите на Европейската стратегия за
Единен дигитален пазар (ЕДП).

Пътна карта за изпълнение на програмата
„Смарт Сити София“
 Декември 2019 г.: обявяване на международен конкурс за разработка на
програма „София Смарт Сити“ (вкл. технологична, икономическа и финансова
обосновка).
 Май - Декември 2020 г.: експертно и обществено обсъждане на вариантите на
Програмата.
 Януари 2021 г.: СОС утвърждава програма „София Смарт Сити“.
 Януари 2021 г.: СОС кандидатства за финансиране от ЕС на програма „София
Смарт Сити “.
 Януари - Май 2021 г.: Избор чрез обществен конкурс и сключване на
петгодишен договор за профилиране, внедряване и ползване в облака на една
от успешно действащите в ЕС софтуерни платформи „Смарт Сити“, в т.ч.
всички нови версии на платформата за периода на ползване, кибер защита и
възможност за собствено развитие, надграждане и ползване след изтичане на
договора.
 2020 г.: Реформиране на столичната администрация и преминаване на всички
настоящи и бъдещи структури, имащи отношение към:





дигитализацията,
електронното управление,
онлайн мобилни услуги,
Центъра за градска мобилност,

под ръководството на заместник-кмета и директора на програмата
„София Смарт Сити”.
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2020 г.: По предложение на кмета, СОС ще покани видни български и
международни експерти за членове на „София Смарт Сити Борд“, който ще
консултира разработката и изпълнението на Програмата.
 2020 г.: Създаване на Лаборатория за анализ на данни (ЛАД) с приложение
на изкуствен интелект, за да:




разбираме по-добре как градът работи,
от какво се нуждае,
в реално време да формираме ефективни управленчески решения.

 2020 - 2021 г.: Създаване на Лаборатория за технологии и иновации

(ЛАТИ) за:
 подпомагане процеса на генериране и внедряване на иновации,
 изграждане на капацитет,
 общи стандарти в Столична община.


2020 - 2021 г.: Създаване на Банка за данни и киберсигурност (БДК) за:
 утвърждаване на единни и отворени стандарти за дигитализация на
информацията в Столична община,
 стартиране на процеса за обработка на съществуващата и новогенерираща информация,
 отваряне и безвъзмездно ползване на данни,
 утвърждаване на стандарти за споделяне на частни данни и кибер
сигурност за многообразието от активности на гражданите на
столицата.

1.4. СОФИЯ – ГРАД НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Развитието на високите технологии е основата на просперитета и
богатството на съвременните градове.
Работещите в сферата на високите технологии са преобладаващо
млади хора с високи доходи, които се насочват към висококатегорийно
обитаване и те са бъдещите обитатели на Северна София.
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Какви са нашите цели:




Привличане на нови високотехнологични компании в София;
Подпомагане чрез образованието и квалификацията на кадри, които да
отговарят на нуждите на частния бизнес в сферата на високите технологии
към Столична община;
Развиване на необходимата инфраструктура за доброто функциониране на
високотехнологичните компании;
Какви са проблемите:




Преструктурирането на икономиката на София към високите технологии
не е приоритет на Столична община;
Недостатъчно добра среда (административна и организационна) за
високотехнологичното развитие.
Какви са нашите решения:








Създаване на инфраструктурни предпоставки и финансови стимули за
привличане на високотехнологични компании;
Установяване на добро сътрудничество с бизнеса за повишаване на
квалификацията и образованието на по-качествени кадри в сферата на
високите технологии;
Създаване на общинска структура за подпомагане на знанието и развитие
на високите технологии с цел подпомагане и намаляване на
бюрократичната тежест пред компаниите за развойна дейност, иновации и
предприемачество;
Определяне и проектиране на зони с еднофамилни жилища в северните
части на София за нуждите на висококвалифицирани кадри.
Иновативни финанси:
 Приходи от „Умен град“
 Приходи от иновативен туризъм
 „Зелени“ финанси – т. нар. „рециклирани“ пари, които да се добавят към
бюджета на столицата чрез сътрудничество с банкови инструменти.
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1.5. СОФИЯ С КОМПЕТЕНТНА И БЪРЗА АДМИНИСТРАЦИЯ
От компетентността и бързината на служителите в администрацията
зависи ефективното използване на публичния ресурс и удовлетвореността на
гражданите. Ще работим по ориентиран към решенията начин, така че да
отговаряме своевременно на нуждите на жителите. Ще тестваме по време на
разработка и доставка дали това, което сме направили, всъщност отговаря на
очакванията.
Обществото се променя с бързи темпове, а с него и нуждите на жителите
и предприемачите от начина, по който те искат и могат да използват нашите
услуги. Ние непрекъснато ще обновяваме начините за предоставяне, за да сме
в крак с тези промени и да продължим да се разрастваме към услуги, които са
близки до жителите на града.
София трябва да предоставя все повече услуги по електронен път, докато
накрая не постигне обслужване на едно гише – в джоба на гражданите.
Какви са нашите цели:





Гарантиране, че София, като европейска столица, ще предоставя на
гражданите си бързи, качествени и евтини административни услуги, и
условия за бързо и лесно стартиране на бизнес;
Осигуряване на електронен достъп до общинските услуги;
Назначаването на кадрите на водещи административни позиции да става
чрез справедливо проведен публичен конкурс;
Стриктно спазване на нормативно определените срокове.
Какви са проблемите:








Бавно, мудно и некачествено административно обслужване на гражданите
и бизнеса;
Излишна бюрокрация, която се явява пречка пред микро, малкия и среден
бизнес;
Крайно недостатъчни са възможностите на гражданите и фирмите да
правят справки и да получават услуги по електронен път;
Назначения на водещи позиции в администрацията се извършват по
партийна, лобистка или финансова линия;
Неравномерна натовареност на звената в администрацията;
Бавно и мудно навлизане на дигитализацията в работата на общината;
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Общинските служители нямат стимул да работят качествено, включително
заради липсата на ефективен модел за персонална оценка;
Повечето услуги не се извършват в срок от администрацията, което e
предпоставка за корупция.
Какви са нашите решения:













Създаване на малка структура, която да оценява ефективността на
бюджетните разходи и качеството им на база заложените в програмата
индикатори за изпълнение;
Въвеждане на механизъм за измерване на удовлетвореността на
гражданите от работата на общината, качеството и бързината на
общинските услуги за повишаване на гражданския контрол. Налични са
различни съвременни техники за проучване на удовлетвореността на
клиентите
(https://survey.bg/examples/marketing/customer-satisfactionsurveys);
Създаване на нова равнопоставена среда за работа на граждани с
администрация чрез отваряне на гишетата;
Извършване на ревизия на общинските наредби и съобразяването им с
изискванията на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
Провеждане на административна реформа в Столична община и районите
на основата на извършен външен одит и ежегодно публикуване на доклад
за намаляване на административната тежест;
Електронна платформа, чрез която гражданите и бизнесът да правят
справки, да подават документи и да проследяват движението на преписки
за административни услуги;
Онлайн излъчване на заседанията на комисии, включително решенията,
свързани с конкурси за обществени поръчки.
Осигуряване на пълна проследимост и прозрачност на всеки един
административен процес – кой служител (име и длъжност) отговаря за него
и кои са отговорните лица за евентуално забавяне (включително за
строителни визи и книжа). Чрез последващ анализ на забавените
преписки и отговорните за това лица ще може да се предприемат
превантивни мерки срещу корупцията на средно и ниско административно
ниво;
Предоставяне на достъп на гражданите до информация за възложителите,
както и за изпълнителите на всеки общински обект или ремонт (например
изрязани парчета от пътя/асфалта, които остават незапълнени с месеци) и
отговорния общински служител, достъп до данни за удължаване на
срокове, и/или компромиси с качеството на изпълнението.
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1.6. ИНОВАТИВНИ И ЕФЕКТИВНИ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В момента съществуват 56 общински търговски дружества като наймного (38) от тях са в здравеопазването, също така има и 12 общински
предприятия (структури на издръжка на бюджета на Столична община).
Общинските дружества и общинските предприятия се управляват зле,
от партийно подбрани и лобистки контролирани управители и управителни
съвети.
Най-категорично за това говорят резултатите.
Общо задълженията на общинските дружества, съгласно отчетите им
към 31 декември 2018 г., са в размер на 1 млрд. и 120 млн. лева, от които 862
млн. лева са на „Топлофикация София” ЕАД.
Какви са нашите цели:



Прозрачност и публичност при управлението на общинските дружества и
предприятия;
Управление на общинските фирми и предприятия, което да е в интерес и
полза на гражданите на София за постигане на финансовата им
стабилност;
Какви са проблемите:





Ниска ефективност на работата на общинските дружества и предприятия,
липса на контрол по изпълнението на задачите им;
Липса на идеи за развитието им, така че те основно да изпълняват
задълженията и задачите на общината;
Продължават да се генерират огромни загуби, което поставя в риск
финансовото състояние и на общината.
Какви са нашите решения:





Извършване на цялостна проверка на общинските дружества и
предприятия, публично обявяване на резултатите;
Постоянен и системен контрол върху работата на общинските фирми;
Преструктуриране на общинските предприятия и дружества, така че да се
насочи тяхното функциониране основно към задачи на общината в полза
и в интерес на гражданите;
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Провеждане на избор на управители и управителни съвети с публични
конкурси и с оглед на качествата на кандидатите, а не чрез назначение по
партийна квота.
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2. СОФИЯ – ЧИСТА, УЮТНА И ЗЕЛЕНА

София – европейска зелена столица може да бъде обединяваща цел на
различните управления на общината. За постигането на тази цел чистотата,
подредеността и зеленината в града са едни от най-важните условия за
качествен живот. Когато общественото пространство е зелено, то създава уют и
предразполага хората да се срещнат извън социалните мрежи. Гражданите
имат потребност да си направят пикник в чист парк, да се разходят из
зеленината, да се освежат край фонтаните. Ето защо е необходима добра
поддръжка и развитие на зелените пространства, и за намаляване на
отпадъците.
София е замислена като град градина и трябва да върнем това
мислене за града си, заложено още преди столетие. Редом с това са ключови
политиките по развитието на модерни зелени практики, разширяване на
зелена система, устойчиво придвижване, качествени публични пространства,
справяне с проблемите с качеството на въздуха и др.
Ще работим за изграждане на здравословния живот в нашия град. Ще
стимулираме жителите на София да изхвърлят отпадъците на правилните
места и по правилния начин. Ще възприемем най-добрите практики за
ограничаване на замърсяването на въздуха.

2.1. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
По данни на Световната здравна организация в България 15 000 души
годишно умират преждевременно заради влошените показатели на въздуха.
На 25 юли 2019 г. Европейската комисия внесе иск срещу България във
връзка с влошеното качество на въздуха и неспазване на установените норми,
включително серни оксиди и фини прахови частици под 10 микрона.
София е един от най-замърсените градове в Европа.
Мерките, които бяха одобрени от Столичния общински съвет, касаят
изключително замърсяването от автомобили. Липсват реализирани
категорични всеобхватни мерки по отношение на битовото отопление или
замърсяването от строителни обекти и др. Дори мерките по отношение на
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автомобилите са крайно недостатъчни и най-ефективните сред тях като
целодневното използване на градски транспорт на цена от един лев се
активират при реализирано продължително замърсяване на въздуха 4 пъти
над пределно допустимите средно дневни нива на замърсяване.
Намаляването на емисиите от главните замърсители (автомобили и
битово отопление) ще бъде основен приоритет в нашата политика.
Какви са целите ни:





Осезаемо намаляване на замърсяването на въздуха;
Изпълнение на добри практики и въвеждане на санкции за дейностите и
лицата, допринасящи за замърсяването на въздуха;
Осигуряване на подкрепа за прилагането на съвременни технологии за
отопление и транспорт;
Предоставяне на гражданите на точна, вярна и навременна информация
относно състоянието на въздуха и прогнозите за очакваните превишения.
Какви са проблемите:







Мудни и хаотични действия по изпълнение на националната програма за
качество на въздуха;
Липса на работещи мерки за подобряването на качеството на атмосферния
въздух въпреки приетата от СОС програма;
Неефикасен контрол и неефективни санкции на нарушителите –
физически и юридически лица. Този проблем е особено изразен в гетата.
Това създава напрежение в местните общности, като Столичният
инспекторат е безсилен;
Не се предоставя достоверна и навременна информация на населението с
цел предпазването на чувствителните групи хора, превенция на хронични
заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата системи.
Какви са нашите решения:




Изграждане на разгърната система за наблюдение на качеството на
атмосферния въздух и прогнозиране на очаквано превишаване на
алармените прагове;
Съхраняване и възстановяване на „зелените клинове” от Витоша,
осигуряващи свеж въздух от планината;
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Подобряване информираността на гражданите за нивата на замърсяване
и активните мерки на общината за борба със замърсяването;
Осигуряване на редовно и качествено миене на улиците с технология,
която отстранява трайно праха и калта от улици и тротоари;
Подмяна на замърсяващите инсталации за битово отопление с нови,
отговарящи на европейските стандарти (програмата LIFE+ и ОПОС), като
по този начин се намали делът им в замърсяването на въздуха чрез:
 Изготвяне на ускорена програма за промяна на начина на отопление,
особено на кварталите с индивидуално и еднофамилно застрояване;
 Изпълнение на проектите за смяна на горивната база на общинските
сгради със съвременни енерго-ефективни системи за отопление, в т. ч.
природен газ, биомаса, геотермална енергия, соларна или други
алтернативни ВЕИ;
 Ускоряване реализацията на програмата за смяна на отоплителните
инсталации на домакинствата и мерките за подобряване енергийната
ефективност на сградите;
 Повишаване на контрола върху качеството на използваните горива и
техния произход от страна на съответните отговорни институции;
 Създаване на смесени екипи с участието на столичния инспекторат и
общинска полиция, които да реагират незабавно при установяване на
изгаряне на забранени отпадъци в кварталите;
 Ограничаване достъпността на отпадъчни материали, използвани за
горене като гуми, масла, стара дограма, текстил, и контрол върху
нерегламентираното изгаряне на отпадъци в кварталите;
 Подобряване на събираемостта на глобите за физически и юридически
лица, за които са установени нарушения.



Намаляване на вредните емисии от транспорта чрез:
 Продължаване на развитието на метрото като алтернатива на
автомобилния транспорт;
 Разширяване на мерките за качество на въздуха и намаляване на
праговете от очаквани нива на замърсяване, при които те се активират.
Въвеждане на „бял билет“ за безплатно пътуване в градския транспорт
в дни с високи нива на замърсяване на въздуха;
 Ускорено развитие на електротранспорта и отдаване на приоритет на
градския транспорт в пътното движение (отделени трамвайни трасета,
разширяване мрежата от бус-ленти)
 Въвеждане на допълнителни стимули за електромобили и изграждане
на достъпна инфраструктура за зареждането им и др.;
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 Стимулиране на всички екосъобразни алтернативни форми за
придвижване – велосипеди, скутери, тротинетки, “car-pooling”, “carsharing” и др.;
 Развитие на удобен довеждащ транспорт до станциите на метрото в
кварталите;
 Развитие на мрежата от велоалеи;
 Въвеждане на икономически стимули за ползване на градския
транспорт;
 Подкрепа за еколого-отговорно поведение в администрацията на
Столична община;
 Отмяна на привилегиите за неограничено безплатно паркиране в „синя”
и „зелена зона” на личните автомобили на ръководните кадри на
общината и нейните звена.



Безкомпромисен контрол към строителни обекти, от които се разнася кал
по улиците и прах във въздуха;
Въвеждане на лицензионен режим за навлизане на тежка транспортна
техника, разрушаваща инфраструктурата.

2.2. РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
София има повече от 20 000 декара паркове и градини (което е 16 кв. м.
на жител), а непосредствено до града е планината Витоша. И въпреки това
гражданите на София са с усещането за недостатъчна зеленина. Това се дължи
на лошото поддържане на съществуващите паркове и градини (няколкото
реконструирани паркови пространства са недостатъчни и отдалечени), на
грубото навлизане със строителство във вътрешно-кварталните пространства
и на ненужното премахване на голям брой едроразмерни и здрави дървета.
Увеличаващата се нужда на хората да заведат децата си в градина или
да спортуват в парк, без да се налага да използват личен или градски
транспорт, се сблъсква с засилващото се презастрояване и с отказа на
Общината от изграждане на нови паркове и градини.
Развитието и опазването на зелената система на София е приоритетна
задача, в която трябва да се включат и гражданите.
Какви са нашите цели:
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Опазване на зелените площи от застрояване;
Придобиване от Столична община на частните терени в съществуващи
паркове и вътрешно-квартални пространства, както и за новопредвидени
паркове и градини;
Изграждане на нови паркове и градини;
Подобряване на поддръжката на съществуващите градски паркове и
градини;
Цялостна реконструкция и облагородяване на междублоковите
пространства;
Стимулиране на гражданите да проявяват отговорност към чистотата и
уюта на София;
Въвеждане на стимули за увеличаване на зелените площи в частни имоти
– в дворове и градини, зелени покриви, зелени фасади;
Връщане на Витоша като основен парк на столичани и подкрепа за
развитието на туризма и детския спорт в планината.
Какви са проблемите:











Неравномерно териториално разпределение на парковете и градините в
София;
Не е извършено отчуждаване на нито един квадратен метър частни имоти,
предвидени по подробните планове за публични зелени площи, което ни
поставя под риск от тяхното бъдещо застрояване. Сроковете за
отчуждаване на много зелени площи изтича през 2022 г. и след това
собствениците им могат да предявят претенции за застрояване;
Общинското предприятие „Паркове и градски градини“ няма нито
човешки, нито финансов ресурс и техника, за да поддържа качествено над
3250 дка зелени площи;
Много паркове, градини и булеварди се поддържат от фирми изпълнители
на договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки, и
понеже контролът не е на необходимото ниво, качеството не е
задоволително;
За периода 2015 - 2020 г. бяха предвидени да се изпълнят 18 проекта за
изграждане, реконструкция и възстановяване на парковете, градините и
зелените площи, сред които парк „Лебеда“, парк „Гео Милев“, парк
„Младост“ („Въртопо“), парк „Овча Купел“ („Кукуряк“), „Западен парк“ и
др. Повечето от тях или не са още проектирани, или проектът е спрян;
В голяма част от районите екипите за косене и поддръжка на
междублоковите пространства не разполагат с необходимия персонал и
техника за изпълнение на дейностите;
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Липсва адекватен план, организация и контрол на работата и разхода на
финансов ресурс от страна на ръководството на Столична община през
последните години от мандата, което води до:
 Лоша поддръжка на междублоковите пространства;
 Замърсяване на териториите;
 Закъснение на косенето и съответно последващите обработки срещу
кърлежи, комари и гризачи.







Въпреки че бюджетът за поддържане и развитие на зелената система се
увеличи от 8 млн. лв. през 2008 г. до над 30 млн. лв. през 2019 г., не се
наблюдава подобряване на качеството и интензивността на услугите. В
някои райони качеството дори е влошено;
Значителни части от парковете на София са частна собственост – над 20%
от „Южен парк“, около 50% от „Северен парк“, части от „Борисовата
градина“ и „Западен парк“, над 80% от нереализираните „Източен парк“ и
„Въртопо“;
Части от всички значими столични паркове попадат в различни зони за
застрояване, което в много случаи компрометира тяхната достъпност и
интегритет.
Кои са нашите решения:








Да се разшири зелената система с промени в общия устройствен план като
се върнат отнети с действащия план територии от парковете;
Отчуждаване на частни имоти, предвидени за зелени площи и такива
намиращи се в изпълнени паркове и зелени площи, като се изиска и
финансова подкрепа от държавата (специално за имотите, които
държавата е възстановила в границите на града по Закона за
възстановяване на собствеността и ползване на земеделските земи);
Приемане на правила за спиране на застрояването в зелените площи;
Предвиждане на достатъчно места за дървета при извършване на ремонти
в града, вместо извършваното често премахване на растителност;
Ускорено развитие на „Борисовата градина“ чрез:
 Подкрепа за възстановяването на лятна къпалня „Мария Луиза“ в
параметрите на съществуващото застрояване;
 Осигуряване на възможност летният театър да бъде ползван по
предназначение;
 Инсталиране на информационни табла, които да информират жителите
и посетителите за предстоящи събития и изяви в парка;
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 Изграждане на водни съоръжения (фонтани и уреди за игра с вода),
които да подчертават зелено-синия облик на града. Съживяване на
водните обекти в парка, за да бъдат удобни за активен отдих и
релаксация;
 Разширяване на парковото осветление на основата на енергоспестяващи
и соларни осветителни тела, чрез които да се спести електричество;
 Развитие на адекватна инфраструктура, добри условия, здравословна
среда на отдих и атрактивна обществена зона;










Изготвяне на регистър на зелените площи и заснемане на съществуващата
растителност и таксация, който да се поддържа и актуализира периодично.
Данните ще бъдат ползвани при планиране на нови проекти и ще
гарантират опазването в максимална степен на зелените площи и
съществуващата растителност;
Извършване на промени в общия устройствен план за разширяване на
зелената система и включване в нея на новопотвърдени с устройствени
планове на по-ниско ниво терени за паркове и градини, и да върнем и
отнетите с действащия ОУП територии от парковете;
Разширяване на зеленината на града с възстановяване на уличното
озеленяване, където липсват дървета. Предвиждане на места за дървесна
растителност при всеки ремонт на основни пътища;
Премахване на трайна дървесна растителност само при обусловена
необходимост и лошо цялостно състояние;
Извършване на пълна проверка на начина на провеждане на
реституцията и предприемане на действия за възстановяване на
собствеността при откриване на нарушения. Иницииране на нормативни
промени, които да сложат край на реституцията в урбанизирани
територии;
Развитие на зелената система чрез:
 Подготовка на проекти за изграждане на нови паркове в районите „Овча
Купел“, „Младост“, „Искър“, „Лозенец“, Триадица“, „Кремиковци“,
„Панчарево“;
 Подготовка на ПУП на централните паркове и градини, които да се
подложат на широко обсъждане с гражданите;
 Ремонтиране и възстановяване на съществуващите паркове и градини;
 Изготвяне на програма за обновяване и реконструкция на
междублоковите пространства;
 Засаждане на нови дървета по основни пътни артерии (бул. „Сливница“,
бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Борис III“).



Изграждане на удобни зелени връзки за велосипедисти между парковете
в града;
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Свързване на зелените площи в града с крайградските зони за отдих
(например с природен парк „Витоша“);
Осигуряване на достъпност и свързаност между парковете на града чрез
зелени пешеходни и велосипедни връзки между парковете;
Запазване, възстановяване и облагородяване на „зелените клинове” от
Витоша;
Подобряване на сигурността в парковете и градините чрез:
 Разширяване на системата за видеонаблюдение на парковете,
осигуряване на денонощна охрана и патрули за гарантиране
безопасността в парковете;
 Изграждане на огради на рисковите места с цел превенция на
криминални прояви и опазване на общинското имущество – „Западен
парк“, „Северен парк“ и др.




Осъществяване на стриктен контрол върху дейността на фирмите,
изпълнители на договори за поддръжка на паркове и градини;
Укрепване капацитета на общинското и предприятие “Паркове и градски
градини”, и районните структури по поддръжка с персонал, техника и
оборудване за изпълнение на дейностите по поддръжка на зелените
площи.
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Схема „Паркове“ към 2.2. РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
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2.3. ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, И УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ
Всеки жител и посетител на София използва публичното пространство в
града. По пътя към училище, работа или спортния клуб, хората споделят
градската среда с останалите. Поддържането на общественото пространство в
чист и подреден вид е ключово за здравето и добрия живот на гражданите. Към
момента качеството на сметосъбирането и сметоизвозването е незадоволително
за високата цена, на която се извършват тези дейности.
И до момента Столична община няма завършен цикъл за третиране на
отпадъците. Над 80% от отпадъците от домакинствата се преработват в RDF
гориво, за което всички столичани плащаме, за да бъде извозвано из страната
и изгаряно или заравяно в земята. Проектът на управляващите е това
изгаряне да се извършва в сърцето на града, на площадката на ТЕЦ „София”
до „Централна гара”, но проектът засега е спрян от Европейската комисия.
Стабилността на системата за управление на отпадъци е от
първостепенно значение за облика на града и тя е основна отговорност на
столичната управа. Но общината трябва да протегне ръка и към гражданите,
без участието на които градът няма никога да бъде толкова чист, колкото
искаме.
Какви са нашите цели:








Устойчиво и обществено приемливо решение за третирането на отпадъците
на столицата, включително чрез разделното им събиране;
Въвеждане на справедлив метод за изчисляване на такса „битови
отпадъци”, спазвайки принципа “замърсителят плаща”;
Подобряване на ефективността на дейностите по почистване и поддържане
на междублоковите пространства и паркове, и увеличаване на интензитета
им;
Увеличаване на честотата на миене и метене в кварталните улици и
обществени пространства;
Обективен контрол от страна на администрацията и стриктно отчитане на
работата на фирмите, извършващи дейностите по чистотата;
Разширяване на ролята на Общината в почистването;
Ефективен контрол по спазване на изискванията за опазване на чистотата
и управление на отпадъците от граждани и юридически лица.
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Какви са проблемите:










Липса на безспорно приет от обществото и ресурсно обезпечен проект за
завършен цикъл на управление на отпадъците с акцент върху
рециклиране и компостиране на максимално количество отпадък;
Такса „битови отпадъци”, вместо инструмент за провеждане на политика,
е превърната в данък, по-висок от данъка за недвижими имоти;
Увеличението на бюджета за чистота не се отразява в по-качествена
услуга;
Независимо от усилията, системите за разделно събиране остават
неефективни и гражданите не се възползват от тях. Количеството на
разделно събраните отпадъци, предадени за рециклиране чрез системата
от цветни контейнери, намалява с всяка година;
Контейнерите са обект на вандализъм и кражби на отпадъци от клошари.
Кофите са мръсни и в лошо състояние, което допълнително отблъсква
хората;
Не са изградени подходящи и удобни за гражданите места за разделно
събиране на отпадъците;
Улиците се метат ръчно, което води до силно запрашаване, ниска
ефективност и високи разходи;
Гражданите не виждат полза от разделното събиране на опаковки и имат
съмнения относно начина на разходване на средствата. Тези системи се
финансират от „продуктова такса”, дължима от производителите и
вносителите на опаковки, но слуховете за измами в системите и липсата на
адекватна реакция от органите компрометират разделното събиране.
Какви са нашите решения:







Провеждане на местен референдум за необходимостта и мястото на
изграждане на третата фаза от завода за третиране на отпадъци –
инсталацията за изгаряне на произведеното от отпадъци RDF горивото;
Разработване на нова методика за определяне размера на такса „битови
отпадъци”, прилагаща европейския принцип „замърсителят плаща“,
преследваща европейските цели за отпадъците и съвместяване с принципа
за поносимост на цената;
Освобождаване от такса смет на имоти, отредени за озеленяване с подробни
устройствени планове или общия устройствен план;
Извършване на подробен финансов одит на дейностите по почистване на
Столична община. Извършване на пълен функционален анализ на
работата на Столичен инспекторат, включително ефективността на
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дейността по контрол на изпълнението на сключените договори и
спазването на действащата нормативна уредба за опазване чистотата и
управление на отпадъците. На база резултатите от одита следва да се
предложат нормативни и структурни реформи, като бъдат предприети
набелязаните в него действия;
Въвеждане на стимули за повишаване количеството събрани при
източника отпадъци за рециклиране с мерки като билет за градски
транспорт срещу пластмасови бутилки или програми за сътрудничество с
частния сектор за вторични суровини срещу ваучери за пазаруване;
Предвиждане на стимули за гражданите и фирмите да намаляват
количеството на отпадъците, и да увеличат разделното им събиране и
рециклиране чрез провеждане на публична кампания;
Предоставяне на специализирани контейнери за органични отпадъци –
„кафяв контейнер“ за компостиране. Инсталиране при възможност на все
повече контейнери за хартия и пластмаса, метал и стъкло на места, удобни
за гражданите. По този начин ще имаме по-малко остатъчни отпадъци и
суровините ще се използват повторно;
Извършване на одит на ефективността и работата на инсталациите за
третиране на отпадъци, включително разходите за преработка на
отпадъци и производство на единица продукт. Преглеждане на
сключените договори с външни изпълнители, изплатените средства и
постигнатите резултати;
Стабилизиране на общинското дружество „Чистота Искър“ ЕАД.
Разширяване на дейността му чрез възлагане на нови допълнителни зони
за почистване. Закупуване на необходимата за това техника и оборудване;
Задължаване на фирмите изпълнители да извършват сметосъбирането и
сметоизвозването с модерна техника;
Масово въвеждане на мултикари за почистването на града, по подобие на
всички европейски столици;
Редовно и качествено миене на улиците, системен контрол върху
количеството и качеството на извършената дейност;
Внедряване на съвременна електронна система за отчитане на качеството
и бързината на събиране и извозване на боклука без субективна намеса.
Поетапно поставяне на датчици, които отчитат нивото на смет в
контейнерите, с цел събирането и извозването да става много по-бързо и
ефективно (например подаване на сигнал, когато контейнерите са пълни
на 80%);
Засилване на контрола по отношение изпълнението на договорите с
фирмите за извършване на дейностите по чистотата. Налагане на глоби
при закъснение и неизпълнение;
Поетапно премахване на контейнерите за отпадъци от улиците чрез:
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 Приемане на правила за определяне на удобно място за контейнерите в
сградите при изграждане на новите сгради;
 Обособяване/изграждане на специализирани места за събиране на
отпадъците, в близост до многофамилните сгради в жилищните
комплекси;
 Изграждане на подземни контейнери в централна градска част, където
инфраструктурата позволява, използване на вътрешните дворове и др.



Стимулиране активността на гражданите в опазването на чистотата в
града;
Доразвиване на разделното събиране на органични отпадъци в районите с
еднофамилни сгради и стимулиране на „семейното” компостиране.

2.4. СОФИЯ С ПОДКРЕПА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА
Зелената икономика, напоследък по-известна като „кръгова“
икономика, се състои в намаляване на образуването на отпадъци, повторната
им употреба и производство на стоки от рециклиране на битови отпадъци и
опаковки.
Изцяло заставаме зад идеите за внедряване на всички форми на
устойчиво производство на енергия, в това число геотермална, слънчева,
вятърна енергия и остатъчна топлина.
Какви са нашите цели:







Активиране на сътрудничеството между Общината, бизнеса и гражданите
в посока градска „кръгова“ икономика;
Увеличаване на рециклирането и повторната употреба на отпадъци;
Въвеждане на стимули за гражданите и фирмите за разделно събиране на
отпадъците;
Оптимизиране на разходите за събирането и извозването на битовия
отпадък;
Намаляване разходите за събиране на отпадъци и намаляване на
депонираните отпадъци до минимум;
Намаляване на използването на изкопаеми горива и генериране на
възможно най-много възобновяема енергия.
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Какви са проблемите:



Недостатъчни са действията в посока „кръгова“ икономика в Столична
община, с изключение на сепарирането на отпадъците към завода за
боклук;
Няма политика за сътрудничество с гражданите и бизнеса, с изключение
на откъслечни изолирани акции.
Какви са нашите решения:



Стимулиране на отговорно поведение към околната среда сред бизнеса и
гражданите:
 Въвеждане на мерки за намаляване обема на отпадъците от страна на
всички граждани и фирми;
 Предвиждане на зелени политики при провеждане на обществени
поръчки за услуги, доставки и строителство от общината (напр.
използване на рециклирана хартия, пластмаса и др.);
 Поетапно въвеждане на електронни услуги и тяхното интегриране в
цялостна единна информационна система;








Възстановяване на зеления пояс на София;
Предвиждане на облекчени условия за жилищните сгради да инсталират
фотоволтаични панели до 30 кВ на покривите, които да позволят на
собствениците да произвеждат сами част от енергията или да я продават
(напр. премахване на таксата за заявление за виза и на таксата за
одобрение на архитектурните и технически проекти, както и
безплатно консултиране на етажните собственици относно реда и
условията);
Стимулиране на пълноценното използване на геотермална енергия;
Намаляване на разходите за транспорт чрез изграждане на центрове за
приемане на отпадъци от граждани, рециклиране и повторна употреба,
едрогабаритни отпадъци, строителни отпадъци и др.;
Интелигентно управление на осветлението в паркове, градини и
обществени пространства за икономия на електрическата енергия.
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2.5. ВИТОША – ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА СОФИЯ
Витоша е уникално природно богатство за София. За съжаление от
години това богатство е занемарено, труднодостъпно за софиянци и без идея
как ще се развива. Липсва приет план за управление на Витоша от МОСВ,
което поставя много въпроси пред развитието на планината.
Природен парк „Витоша“ трябва да остане свободна от урбанизация
зона, но която ще разполага с достатъчен брой подходящи съоръжения за
развитие на спорта и туризма.
Заедно с жителите ще увеличаваме възможностите за спорт, игра,
движение и срещи на открито. За тази цел ще разработваме зелени маршрути
и зелени кръгове. По този начин засилваме екологичната стойност на
зеленината за хората и животните.
Какви са нашите цели:






Осигуряване на лесен и природосъобразен достъп до планината;
Възстановяване и доразвитие на туристическите маршрути;
Решаване в полза на гражданите на нормативните, управленски и
институционалните проблеми с Витоша;
Развиване на потенциала на Витоша като място за спорт, включително за
ски, сноуборд и ски бягане, скално катерене, планинско колоездене, конна
езда, делтапланеризъм, трекинг, кросфит тренировки, и т. н.;
Създаване на допълнителни зони за отдих на открито.
Какви са проблемите:







Институционален и нормативен хаос в управлението на природния парк,
в това число и територията му в границите на Столична община;
Продължаваща вече повече от 10 години неяснота относно бъдещето на ски
зоните и ски съоръженията;
Неподдържана и в лошо състояние пътна инфраструктура;
Неподдържани и в лошо състояние лифтови и ски съоръжения;
Лошо поддържана и в лошо състояние туристическа инфраструктура;
Какви са нашите решения:
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Провеждане на прозрачен и с максимално обществено участие процес на
актуализиране на Плана за управление на природен парк „Витоша“, без
да се допуска ново застрояване в парка;
Изготвяне на план за решаване на проблема с лифтовите съоръжения в
три опции:

 Ясни ангажименти и точен график на собственика за ремонт,
реконструкция (евентуална подмяна) и пускане в действие на трите
лифта – Симеоновски, Драгалевски и Княжевски;
или
 Създаване на общо дружество на Общината и държавата;
или
 Разпореждане за премахване на Княжевския и Драгалевския лифт и
съвместно с държавата като собственик на земята намиране на
инвеститор или чрез публично-частно партньорство за изграждането им
наново в настоящия обхват;






Осъществяване на цялостен преглед и ревизия на ски съоръженията
(лифтове и влекове) и работа по възстановяването им в настоящия обхват;
Започване на процедура по удължаване на метрото до Околовръстния път
и Симеоновския лифт;
По-чест градски транспорт до хижа „Алеко“ и „Златните мостове“, с
удължено работно време през летните месеци, и работещ и през
делничните дни;
Изграждане на буферни паркинги в подножието на планината, за да се
ограничи качването с автомобили на Витоша;
Предоставяне на алтернативи на автомобилите за достъп до Витоша чрез
велосипеди и електрически велосипеди.

2.6. МИНЕРАЛНАТА ВОДА – СИМВОЛ НА СОФИЯ
В столицата имаме 31 находища на минерална вода с общо 75
водоизточника. Именно термалните води са причината градът ни да е
населяван от дълбока древност. В днешно време този огромен потенциал
остава неизползван. С такова разнообразие се нареждаме на едно от първите
места по богатство на минерални води и при правилно управление можем да
се наредим сред големите балнеоложки центрове на Европа като Будапеща и
Баден Баден. Въпреки това допуснахме половината от централната ни
минерална баня да се превърне в музей, а искат басейните, в които децата ни
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се учиха да плуват, да се превърнат на изложбени зали. А за банята в „Овча
купел“ е предвиден изследователски център.
Какви са нашите цели:




Съхраняване и устойчиво използване на минералните води на Столична
община;
Възстановяването на минералните бани на София със своите
първоначални функции;
Развитие на балнеоложкия туризъм в общината.
Какви са проблемите:







Старите минерални бани на София са занемарени или не се използват по
предназначение;
Допусна се превръщането на централната баня в музей, който няма нищо
общо с историята и традиционното предназначение на сградата, като има
решение на Столичния общински съвет за трансформирането и на банята
в „Овча купел“;
Много от минералните извори около града не са били уползотворявани;
Възможностите за балнеотуризъм в Столична община остават неразвити и
неизвестни за гостите на града.
Какви са нашите решения:








Да възстановим традиционните балнеокурорти „Банкя“, „Горна баня“,
„Панчарево“;
Да реставрираме северното крило на централната минерална баня;
Да реставрираме и пуснем в експлоатация баните в „Овча купел“ и „Горна
баня“;
Да си върнем собствеността и да ремонтираме къпалнята „Мария Луиза“ в
„Борисовата градина“;
Да завършим и подпомогнем успешното функциониране на минералната
баня в гр. Банкя и на атракциона, изграждащ се от „Софийски имоти“ в
парк „Възраждане“;
Да проучим възможностите за развитие на нови околоградски и
извънградски балнеоложки центрове от находищата в „Надежда“,
„Свобода“, „Панчарево“, „Симеоново-Бояна“, както и в подножието на
Стара планина – „Локорско - Войнеговци“.
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3. СОФИЯ – УДОБНА И ПОДРЕДЕНА

София е популярно място за живот, работа, учене и престой поради
сравнително централното си местоположение, историческия център на града
и разнообразна комбинация от удобства, забавления, възможности за
образование и работа. Тази комбинация прави София един от найконкурентните региони в България.
Според данни на НСИ до 2040 г., при относително ускоряване на
населението, София ще нарасне с около 77 хил. жители до 1 405 242 души.
Разрастващият се град означава повече предизвикателства: гъстота на
строителството, увеличаване на мобилността, запазване на зеленината и
чистотата в града, достатъчно публични съоръжения, заетост и достъпност на
пазара на жилища.
Застрояването в отделните зони натовариха градската територия и
инфраструктура с непосилна тежест. Още повече, че развитието на
инфраструктурите (транспортна и инженерна) определено изоставаха от
строителството на нови сгради. Застрояването върху реституирани имоти и
допуснатото от държавата възстановяване на земеделски имоти в изградени
градски територии увеличиха неимоверно много общественото напрежение.

3.1. МОДЕРНО ПЛАНИРАН И УСТРОЕН ГРАД
Въвеждането на модерни градоустройствени решения е от ключово
значение за справяне с наглед неразрешими проблеми.
Столична община, освен София, включва още 3 града и 34 села. Част от
бъдещето на София е развитието на населените места около столичния град,
които досега оставаха пренебрегнати, а развитието на агломерацията може да
осигури по-добро качество на живот и да намали строителния натиск в
жилищните квартали. С немного инвестиции може да се постигне видим ефект
в населените места от периферията. И до днес една трета от общината е без
изградена канализация, а честотата и скоростта на придвижване на градския
транспорт оставя автомобилното придвижване без алтернатива.
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Ще приведем в действие план за поетапно обновяване на кварталната
инфраструктура – ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови
дървета и растителност за по-здравословна и приятна среда, обновяване на
междублоковите пространства и предвиждане на модерни паркинги, за да се
освободят тротоарите и уличното платно от спрели автомобили.
Какви са нашите цели:








Извеждане на опазването и развитието на зелената система на града в
основен приоритет;
Разрешаване на споровете за ново строителство в комплексите да става
чрез партниране с гражданите;
Въвеждане на ред в планирането на транспортната мрежа, опазването и
поддържането на зелените площи, както и осигуряване на терени за
публични нужди – паркове, спорт, детски градини, училища;
Подобряване на градската среда и преодоляване на последиците от
презастрояването;
Развитие на периферните райони с инвестиции в инфраструктурата и
транспорта;
Реален контрол на строителството и санкции за нарушения в строителни
обекти и замърсяване с прах и шум;
В координация с експлоатиращите дружества да се започне разширена
програма за развитие, реконструкция и обновяване на инженерните
системи на София.
Какви са проблемите:









Бездействието на Общината по осигуряване развитието на зелената
система, като не се отчуждават частни имоти, попадащи в границите на
зелени площи. До един месец преди изборите нямаше отчужден нито един
квадратен метър за озеленяване;
Зле поддържани зелени площи (дори и съществуващи основни паркове в
някои свои части са недобре поддържани, а някои са направо занемарени);
Тротоарите в преобладаващата си част са в отчайващо състояние с
множество непотребни антипаркинг колчета;
Неподдържано и на места липсващо или неработещо улично осветление;
Неспазване на задълженията за инвестиции, несъответствие между цена
и качество на предоставената услуга от експлоатационните дружества;
Преобладаващата част от вътрешно кварталните пространства са
занемарени.
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Какви са нашите решения:


Изменение на общия устройствен план на общината по посока на:
 Приоритизиране развитието на София към периферията и обособяване
на вторични общностни центрове;
 Запазване целостта на парковете и премахване зоните за застрояване в
тях;
 Съхранение на междублоковите пространства и намаляване на
плътността и интензивността на застрояване на кварталите;
 Преосмисляне на зоните без ограничение във височина на сградите,
пръснати около основни пътни артерии и в близост до жилищни
квартали;



Иницииране на законодателни промени по посока на:
 Увеличаване на минималните изисквания за отстояния между сградите
без значение дали са изцяло или частично жилищни;
 Разширяване кръга на заинтересованите лица, които могат да обжалват
закононарушения в строителни книжа и подробни планове;
 Ограничения за поставяне на огради в жилищните комплекси и в терени
за озеленяване;
 Преосмисляне на възможностите за до два етажа (4,5 м) подпокривно
застрояване над максималната височина по подробен устройствен план;
 Реализиране на задължителното озеленяване на ниво терен и в рамките
на парцела за застрояване;
 Припознаване на ателиета, общежития и др. за жилищни помещения и
приравняване на изискванията за тях към тези за апартаменти;
 Прекратяване на възможностите за увеличаване максималната
плътност и общо застрояване на имотите чрез законови вратички;
 Преустановяване на практиката да се разрешават много високи сгради
из целия град и определяне на конкретна зона за това.




Стартиране на програма за цялостна реконструкция на тротоарите в
София;
Превръщане на района около „Централна гара“ и самата гара във
висококачествена обществена зона, с атрактивни площади, малки паркове
и фонтани, намаляване на асфалта за автомобили в полза на зеленината
и водата. Ще подкрепим изграждането на съоръжения за паркиране на
велосипеди и на нови жилища в района;
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Предлагане на съответните нормативни промени и финансови
инструменти (обезщетяване с финансов ресурс, предоставяне на
равностойни терени, допустими за застрояване) за решаване на
възникналите спорове с частни имоти, в свободни от застрояване зони, без
засягане на конституционните права на гражданите;
Възлагане и изработване на подробни паркоустройствени и регулационни
планове на нови паркове – „Северен парк“ (разширение), „Южен парк“ (IV
част), парк „Лозенец“, „Източен парк“, „Въртопо“, парк „Таралежите“, парк
„Кукуряк”, воден парк „Искър”, воден парк с гребен канал „Лесновска“;
Изработване на цялостни подробни устройствени планове на територии,
предвидени за развитие на високотехнологични производства, логистика и
складови зони;
Изработване на паркоустройствени планове на всички големи паркове и
устройствени планове за транспортните проекти, така че да се гарантира
общественият интерес и да се осигури максимална публичност на всички
инвестиционни инициативи;
Въвеждане на регистри на строителните обекти и осъществяване на
стриктен административен и граждански контрол;
Оценка на възможността за нови инвестиции във ВиК, с подкрепата на
европейските фондове, с цел изграждане на нови канализационни мрежи
там където липсват, и намаляване на общите загуби на вода по
водопроводната мрежа;
Изработване на нови и ясни правила и условия за отдаване, контрол и
ползване на общинските жилища за подпомагане на социално слаби
семейства, подкрепа на млади семейства, млади научни работници, важни
за общината специалисти, пострадали при аварии и извънредни ситуации
и др.

3.2. РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНА СОФИЯ
В последните десет години в София се случиха две важни неща, които
са предпоставка за бъдещото развитие на нейната урбанистична структура –
спря да работи и почти бе разрушен, и разчистен най-големият замърсител на
северните територии – металургичният комбинат „Кремиковци“, и бе
построена Северна скоростна тангента, която пое транзитния трафик през
Софийското поле, но освен това даде възможност и за добри транспортни
връзки на север и юг от нея. Тези събития отвориха възможност за насочването
на развитието на София на север и дадоха реална възможност да се преодолее
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тежкия натиск и презастрояване в южния град. За целта трябва да се
преодолее и мисленото разделение на града на северна и южна част,
маркирано от ж. п. линията. Необходими са нарочни усилия за развитие на
зоната около линията, нейното облагородяване и по-неусетно преминаване.
Това следва да бъде общ приоритет за всички политически сили, което да
допринесе за реализирането му в бъдеще.
Какви са нашите цели:



Преоценка на развитието на София и насочването му от южна и
югоизточна в северна посока, където Общината да създаде публичната
инфраструктура – улици, паркове, училища, детски градини и др;
Създаване на привлекателни за инвеститори и граждани условия за живот
и работа в нови квартали в северна посока.
Какви са проблемите:





Северна София е физически отделена от останалата част от града и
връзките се осъществяват през няколко моста и надлеза;
Северните квартали на столицата страдат от липса на достатъчно
инвестиции в публична инфраструктура;
В значителна част разширяването на София на север е възпрепятствано от
липсата на приети подробни устройствени планове и ограничено от
териториите в общия устройствен план за развитие в по-далечна
перспектива;
Какви са нашите решения:







Изработване на подробни устройствени планове за северните територии;
Разработването на пространствена стратегия на София чрез разширяване
на север и развитие на изоставащите досега райони на града като
„Централна гара“, гара „Искър“, „Техно-парк София“;
Започване изграждането на общински административен комплекс в
северната част на широкия център. Инвестиции в публичната
инфраструктура в Северна София за повишаване атрактивността на тези
части на града;
Подобряване транспортната обезпеченост и връзките между северните
квартали, центъра и икономически развитите територии;
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Преодоляване на разделението на София на северна и южна чрез развитие
на зоните около ж. п. линията, която разделя града ни. Връзките като
моста „Чавдар“ при „Подуяне“, надлез „Надежда“, „Централна гара“
трябва да се социализират и да не служат като разделителна граница
между различните части на града.
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Схема „Зони за бъдещо развитие“ към 3.2. РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРНА СОФИЯ
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3.3. СПИРАНЕ НА ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО В ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ
Приетите през годините подробни устройствени планове на жилищните
комплекси показаха сериозни слабости. При тях балансът между частен и
обществен интерес е силно нарушен, и в резултат на това през последните
години напрежението с презастрояването расте. Развитието на жилищните
комплекси с високи сгради и достатъчно обширни междублокови, озеленени
пространства е характерна черта, която трябва да бъде запазена и
устройствените параметри за плътност и интензивност на застрояването в тези
зони трябва да бъдат преосмислени. Необходимо е подробните планове да
бъдат променени и с широко гражданско участие да се потърси нов, обществено
приемлив вариант за развитие на кварталите без презастрояване.
Какви са нашите цели:



Устойчиво развитие на жилищните комплекси, запазване на зелените
площи и изграждане на социалната инфраструктура;
Намиране на нов баланс между обществен и частен интерес при
изработването на подробните устройствени планове;
Какви са проблемите:






Неравномерното развитие на София на юг и на югоизток доведе със себе си
огромни строителни апетити в тези квартали;
Пътната и социалната инфраструктура не могат да поемат увеличаващия
се трафик и брой жители;
Общината не защитава обществения интерес. Подробните устройствени
планове позволяват унищожаване на множество зелени площи,
междублокови пространства, детски площадки, паркинги и т. н.;
Публичните инвестиции изостават и дори наличната зелена
инфраструктура не е добре поддържана.
Какви са нашите решения:



Иницииране на законодателни промени по посока на:
 Увеличаване на минималните изисквания за отстояния между сградите
без значение дали са изцяло или частично жилищни;
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 Разширяване кръга на заинтересованите лица, които могат да обжалват
закононарушения в строителни книжа и подробни планове;
 Ограничения за поставяне на огради в жилищните комплекси и в терени
за озеленяване;
 Преосмисляне на възможностите за до два етажа (4,5 м) подпокривно
застрояване над максималната височина по подробен устройствен план;
 Реализиране на задължителното озеленяване на ниво терен и в рамките
на парцела за застрояване;
 Припознаване на ателиета, общежития и др. за жилищни помещения и
приравняване на изискванията за тях към тези за апартаменти;
 Прекратяване на възможностите за увеличаване максималната
плътност и общо застрояване на имотите чрез законови вратички;
 Преустановяване на практиката да се разрешават много високи сгради
из целия град и определяне на конкретна зона за това.




Нова наредба за обществените обсъждания, която да гарантира вземането
предвид на становищата, получени по време на процедурата;
Приемане на цялостни подробни устройствени планове за кварталите.
Промяна на устройствените планове, където е нарушен балансът между
обществен и частен интерес;
Безкомпромисно спазване на закона относно изискванията за максимално
застрояване, отстояния, изисквания за паркоместа и минимално
озеленяване в рамките на терена.

3.4. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ИКОНОМИЧНО И В
ПОЛЗА НА ГРАДА
Транспортът и транспортната инфраструктура са опорният скелет на
всеки градски организъм. От тях зависи доброто му и здравословно
функциониране. Ето защо, когато се планира, градската мобилност трябва да
бъде устойчива и екологична.
Тежките задръствания в центъра изискват намаляване до минимум
на паразитните транзитни пътувания през града. Ще положим усилия за
скоростното внедряване на интелигентни системи за прогнозиране и
управление на трафика.
Един непрекъснато разрастващ се град трябва да развива
транспортната си инфраструктура, още повече, че София от много години
изостава в изграждането ѝ, особено на предвидените в поредица планове
тангентни (обходни) трасета.
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Какви са нашите цели:







Приоритетно развитие на тангентните трасета, външните и вътрешни
рингове в транспортната мрежа на града, завършване в кратки срокове на
изоставените връзки на кварталите по скоростната тангента;
Обновяване и развитие на транспортната инфраструктура за реализиране
и поддържане на устойчива транспортна система след анализ на
възможните алтернативи, и екологичните и икономически ползи от тях;
Повишаване достъпността и подобряване на транспортните връзки между
отделните части на града;
Осигуряване на публични паркинги в центъра и кварталите, както и
буферни паркинги на основните входни направления и в близост до
метростанциите, ж. п. гарите и спирките;
Осигуряване на пълна прозрачност и обществен контрол върху
процедурите за възлагане и изпълнение на строителството;
Ограничаване до минимум обществените поръчки за обекти от
транспортната инфраструктура на „инженеринг“.
Какви са проблемите:










Продължаваща липса на контрол при изпълнение на строителните и
ремонтни работи, ниско качество на ремонтите и разширяваща се
практика „ремонт на ремонт“;
Наличие на голям брой неизградени, а предвидени участъци на улици от
първостепенната и второстепенната улична мрежа, липсващи пробиви,
които да осигурят къси връзки и да отклонят паразитното движение през
градския център;
Предимно се ремонтират и развиват трасета, които водят до самия център
и подпомагат автомобилния натиск върху него, без да се развиват
тангентните;
Продължаваща от години практика за насочване на средствата за
развитие на транспортната инфраструктура, основно за преасфалтиране
по линия на ремонта, без проектна документация и без ясни количествени
сметки;
Продължаваща непрозрачност и обрасла с лобизъм и корупция практика
за възлагане на обществените поръчки в строителството на обекти от
транспортната инфраструктура;
Ниска пропускателна способност на много кръстовища на основни за града
булеварди;
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Липса на места за паркиране, особено в центъра, като използването за тази
цел на активните ленти на улиците допълнително намалява
пропускателната им способност и увеличава задръстванията и проблемите
с трафика;
Лошо състояние на пътните и тротоарните настилки;
Лошо състояние и липса на настилка на улиците в кварталите и селата по
околовръстната дъга;
Неосигурена безопасност и лоши условия на достъпност на средата;
Незадоволително експлоатационно състояние на мостови съоръжения и
пешеходни подлези;
Амортизирано, скъпо, неефективно и липсващо улично осветление.
Какви са нашите решения:






Завършване на „Околовръстния път“ на София в най-кратки срокове;
Изготвяне на програма за поетапна реконструкция на тротоарите в София;
Изготвяне на програма за проектиране и строителство на велоалеи,
велотрасета и велопаркинги;
Изготвяне и публично оповестяване на цялостна програма с финансови
разчети за четиригодишния мандат за проектиране, отчуждаване на
засегнати имоти и изграждане на нови трасета на главната улична мрежа,
ремонти и разширения на съществуващи улици, като особено важни са
следните:
 Нови трасета:
 Връзка на Северна скоростна тангента – бул. „Ботевградско шосе“ при
ж. к. „Левски Г“.
 Връзка на Северна скоростна тангента с „Илиенско шосе“.
 Връзка Северна скоростна тангента и промишлена зона „Илиянци“ по
продължението на бул. „Рожен“.
 Изграждане на Източна тангента от бул. „Асен Йорданов“ до бул.
„Ботевградско шосе“.
 Продължение на бул. „Сахаров“ от ул. „Ген. Радко Димитров“ до
„Цариградско шосе“ и свързване с бул. „Копенхаген“.
 Пробив „Т. Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до „Симеоновско шосе“ –
пълен габарит (две платна с по три ленти и трамвайно трасе).
 Изграждане на пробив от бул. „Петър Дертлиев“ до кръговото на
магистрала „Люлин“ и „Околовръстния път“;
 Бул. „Г. М. Димитров“ до ул. „Филип Кутев“ и бул. „Пенчо Славейков“
до бул. „Иван Иванов“.
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 Реконструкции и разширения на съществуващи улици, както следва:
 Разширение на бул. „Царица Йоана“ от бул. „Панчо Владигеров“ до
„Околовръстен път“;
 Разширение и продължение на бул. „Адам Мицкевич“ с втори мост на
„Бакърена фабрика“ до „Ломско шосе“;
 Разширение на „Ломско шосе“ от „Връбница“ до „Околовръстен път“;
 Разширение на бул. „Т. Каблешков“ от ул. „Братя Бъкстон“ до ул. „Луи
Айер“;
 Разширение на ул. „Опълченска“ от бул. „Т. Александров“ до бул.
„Сливница“;
 Реконструкция и разширение на ул. „Димитър Пешев“ от
„Цариградско шосе“ до бул. „Цветан Лазаров“;
 Реконструкция и разширение на бул. „Първа българска армия“.
 Реконструкция и разширение на ул. „Чепинско шосе“;
 Реконструкция и разширение на бул. „Лазар Михайлов“ и ул. „Мара
Бунева“;
 Реконструкция на „Мраморско шосе“;
 Реконструкция на северната дъга на „Околовръстния път“.
 Проектиране и начало на изграждане на минимум пет буферни
паркинга по периферията на града, обвързано с началните спирки на
метрото и трамваите.




Изготвяне на програма с финансови разчети за ремонт и реконструкция на
обслужващите улици в кварталите;
Изготвяне на методология за финансиране на ремонтите на улиците по
столичните райони спрямо размера и състоянието на пътната мрежа на
всеки район;
Стимулиране на инвестиционни проекти за изграждане на модерни
паркинги в централните части на града и около метростанциите.
Насърчаване на изграждането и използването на „Park and Ride“ (P+R)
паркинги в крайните жилищни квартали.
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Схема „Булеварди“ към 3.4. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
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3.5. ГРАДСКИЯТ ТРАНСПОРТ – БЪРЗ, ЕКОЛОГИЧЕН, ЕВТИН
Градският транспорт в световен мащаб все повече се утвърждава като
гръбнакът на градската мобилност в големите градове. Дори страни, в които
допреди 25-30 години градският транспорт бе по-скоро екзотика, отколкото
практика, обръщат все по-голямо внимание на неговото развитие. Особено
бързо се развиват метросистемите в големите градове, а трамваят от 25-30
години изживява своя ренесанс.
Какви са нашите цели:







Намаляване на времето за придвижване в града чрез преструктуриране на
градския транспорт и осигуряване на приоритетното му развитие;
Продължаване на развитието на метросистемата на София;
Приоритетно развитие на електротранспорта;
Увеличаване броя на хората, ползващи градския транспорт;
Развитие на системата „Park and Ride“ и възможност на влизащите в града
да оставят автомобилите и да се качат на градски транспорт;
Насърчаване на алтернативни екологични начини на придвижване с
велосипед или пеша.
Какви са проблемите:









Години наред продължава упорито да не се преструктурира градският
транспорт на основата на вече значително развитата метросистема;
Липсват достатъчно конкретни действия за комплексно и взаимосвързано
развитие на видовете градски транспорт – метрополитен, трамвай,
тролейбус, автобус;
Липсата на транспортни връзки и удобен обществен транспорт до
бързоразвиващите се икономически зони на града в райони като
„Младост“, „Искър“, „Лозенец“ увеличават трафика и генерират
задръствания;
Общинската фирма „Център за градска мобилност“ ЕАД не изпълнява
задачите, за които е създадена, и по-скоро събира и преразпределя
финансови средства, отколкото да координира, управлява и развива
градския транспорт и паркирането;
Липсва цялостна стратегия за приоритетното развитие на електрическия
градски транспорт;
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Хаотично, от различни доставчици и различни фирми, без идеи за
поддръжка, се обновява подвижният състав на градския транспорт трамваи, тролейбуси и автобуси;
Липса на координация на градския транспорт и междуселищния
транспорт (ж.п. и автобусен). Няма действия по облекчаване на
пътуванията до съседни населени места и общини с обществен транспорт,
което генерира много сериозен трафик с лични автомобили;
Липса на бърз и координиран транспорт за селата от състава на Столична
община.
Какви са нашите решения:







Преструктуриране и ускорено развитие на градския транспорт чрез
изготвяне на цялостен транспортно-комуникационен план, базиран на
развитието на релсовия градски транспорт (метро и трамвай), и нова схема
на автобусния и тролейбусния транспорт. Няма да допуснем закриването
на нови трамвайни трасета;
Внедряване на интелигентни системи за прогнозиране и управление на
трафика чрез високотехнологични модели за оценка и стимулиране;
Въвеждане на нова, електронна система за таксуване в градския
транспорт, която да позволи по-справедливо таксуване на база време на
пътуване и анализ в реално време на натовареността на трасетата;
Продължаване развитието на метросистемата с първоетапни три трасета:
 Отклонение от първи метродиаметър в „Люлин“ от бул. „Панчо
Владигеров“ до „Околовръстния път“ с две нови метростанции (с опция
за продължение до индустриална зона „Божурище‘);
 Отклонение от трети метродиаметър след „Орлов мост“ в посока кв.
„Слатина“ и кв. „Редута“, „Арена Армеец“ и „Цариградско шосе“;
 Продължение на първи метродиаметър от метростанция „Бизнес парк Младост“ до комплекс „ИКЕА“ на „Околовръстното шосе“ и връзка с
кабинков лифт „Симеоново“.




Разработване на проект и намиране на стратегически партньор за
изграждане на завод за ремонт на трамваи;
Развитие на трамвайната мрежа, първоетапно с пет нови трасета:
 Проектиране и начало на изграждане на трамвайно трасе по бул. „Т.
Каблешков“, бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Асен Йорданов“, от бул. „Цар
Борис III“ до „Искърско шосе“.
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 Проектиране и изграждане на ново трамвайно трасе от ж. к. „Люлин“ –
бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Сливница“ – „Модерно предградие“,
производствена зона „Орион“ – ул. „Щросмайер“ – ул. „Скопие“.
 Проектиране и изграждане на ново трамвайно трасе гара „Искър“ – бул.
„Копенхаген“ – бул. „Сахаров“ – метростанция „Младост 3“.
 Проектиране и започване на изграждане на трамвайно трасе от
Семинарията, по бул. „Н. Габровски“, ул. „Стефан Младенов“
(Студентски град) до Южната дъга на „Околовръстния път“;
 Проектиране и започване на изграждане на трамвайно трасе от бул. „Г.
М. Димитров“ по бул. „Климент Охридски“ до Южната дъга на
„Околовръстния път“;



Развитие и оптимизиране на тролейбусния транспорт, основно в
територии, необслужени от метро и трамвай;
Развитие на системата от лифтове за достъп до Витоша като найекологичен, щадящ природата и бърз транспорт за планината.
 Ремонт и удължаване на Симеоновския кабинков лифт до
„Околовръстния път“ и връзка с метрото;
 Цялостна реконструкция и обновяване като кабинков лифт на
Драгалевския лифт и възможно удължаване до „Околовръстния път“;
 Цялостна реконструкция и възстановяване на Княжевския кабинков
лифт.







Изграждане, когато е възможно, на нови връзки между възлите на
обществения транспорт и нови мултимодални възли, за балансиране
честотата на превозните средства и намаляване времето за чакане – напр.
връзка метро и ж. п. транспорт;
Подобряване на координацията на градския транспорт и междуселищния
транспорт (ж. п. и автобусен);
Оптимизиране на разписанията на градския транспорт за увеличаване на
скоростта на придвижване на превозните средства;
Изготвяне на цялостно нова схема на маршрути на автобусния градски
транспорт със следните основни приоритети:
 Подобряване на обслужването на кварталите по „Витошката яка“;
 Подобряване и развитие на обслужването на кварталите в северната
част на София;
 Подобряване на развитието и обслужването на селата – част от Столична
община;
 Развитие на трасета със скоростни автобусни линии;
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 Развитие на обществения транспорт с директни връзки между
кварталите, избягващи центъра на града;
 Развитие на система от електробуси в комплексите „Люлин“, „Дружба“,
„Младост“, „Връбница“, „Надежда“, „Овча купел“ и „Обеля“ като
довозващ транспорт до метрото.



Извършване на цялостен преглед на уличното паркиране, включително и
пътните знаци;
Изграждане на система за велосипеди под наем на ниска цена, като
допълнителна възможност за придвижване в центъра.
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Схема „Метро“ към 3.5. ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
58

3.6. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Развитието на устойчивата градска мобилност е една от най-важните и
ключови задачи в управлението на градовете в последните 20-30 години.
Какви са нашите цели:




Постигане на удобство на придвижване в града – с градски транспорт, с
личен автомобил, с велосипед, с други средства за придвижване
(електромотопеди, тротинетки, сегуей и др.) и пеша, така че да се създадат
най-добри условия за гражданите при максимален екологичен и
икономически ефект;
Реализиране на целите от доклада „Град за хората“ на ГЕЕЛ архитекти.
Какви са проблемите:







Специализираната градска структура („Център за градска мобилност“) се
е превърнала единствено в преразпределител на средства и не изпълнява
задачите, за които е създадена;
Изграждането на велотрасета и велоалеи се извършва извънредно бавно,
необмислено, с ниско качество и хаотично;
Продължава да липсва система за велосипеди под наем в София;
Продължава практиката само с маркировка по най-натоварените
булеварди да отчитат „нови велоалеи“, при създаване на опасности за
велосипедистите и поставянето им в най-замърсена с газове среда;
Липсва цялостна политика за стимулиране на пешеходното движение в
града, състоянието на тротоарите е безобразно, липсват действия по
освобождаване на тротоарите от паркирали автомобили, цяла София е
набучена с хиляди анти паркинг колчета.
Какви са нашите решения:






Изготвяне на четиригодишна програма за ремонт на тротоарите в София;
Инвестиране на средствата, генерирани от „синя” и „зелена” зони, в
изграждането на паркинги;
Създаване на пешеходни зони в големите комплекси на София –
„Младост“, „Люлин“, „Дружба“, „Надежда“ и др.;
Изграждането на система от велоалеи и велопаркинги;
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Подобряване на възможностите за прехвърляне от автомобил на градски
транспорт или от градския транспорт към велосипед;
Разширяване на обхвата на пешеходните и споделени улици в центъра. Да
освободим пространство за повече дървета и приветлива за хората градска
среда;
Доизграждане и модернизиране на уличното осветление като
предпоставка за развитие на пешеходното движение;
Създаване на единна автоматизирана система за управление и контрол на
уличното осветление;
Изготвяне на правила за движение в градска среда на екологични
превозни средства като електрически скутери, електрически тротинетки,
сегуей и др.;
Обезопасяване и правилно маркиране на съществуващите велоалеи и
изграждане на мрежа от коридори със зелена светлина на светофарите за
пешеходци и колоездачи;
Освобождаване на площади от паркирани автомобили;
Преструктуриране на „Център за градска мобилност“ ЕАД като възложим
отговорността за развитието на устойчива градска мобилност за основен
приоритет.

3.7. ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
В град София централизираното топлоснабдяване се извършва от
общинското дружество „Топлофикация София” ЕАД с над 443 241 броя
клиенти, от тях 408 735 са домакинства, които ползват топлинна енергия за
битово отопление. „Топлофикация София” ЕАД е един ярък пример за лошо
управление през последните години. Към 31 декември 2018 г. общите му
задължения са в размер на 863 млн. лв., а натрупаните загуби са 590 млн. лв.
Близо 70% от общите задължения са към „Българския енергиен холдинг” ЕАД,
чийто собственик е държавата.
Днес София е изправена пред ситуация, в която от една страна
„Топлофикация София” ЕАД да не може да обслужва задълженията си и
изпълнява основната си функция да отоплява града, а от друга страна
столичани да нямат друг вариант за отопление, тъй като спирането на
дейността дружеството би довело до енергиен срив в града. В сградите, които
ползват централизирано топлоснабдяване, електрическата мрежа е
оразмерена за мощности, значително по-малки от необходимите за отопление
с ел. енергия и те няма да могат да издържат на такова високо претоварване.
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Какви са нашите цели:










Връщане на доверието на клиентите в „Топлофикация София” ЕАД като
централизираното топлоснабдяване отново се превърне в предпочитан
евтин и комфортен начин на отопление;
Публичност, прозрачност и почтеност при управлението на дружеството в
интерес и полза на гражданите;
Финансово стабилизиране на дружеството с цел избягване на фалит и
подобряване на събираемостта на вземанията от клиентите;
Гражданите да получават ясни и разбираеми сметки за дължимите суми;
Реализиране на нови форми и начини за уреждане на търговските
взаимоотношения между „Топлофикация София” ЕАД, фирмите за дялово
разпределение на топлинна енергия и клиентите им;
„Топлофикация София” ЕАД да стане модерно технологично предприятие
за високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия;
Намаляване на технологичните загуби при преноса на топлинна енергия;
Диверсификация на източниците на доставка на природен газ и др.
горива;
Произведената ел. енергия от дружеството да не се продава чрез
посредници, а самостоятелно на „Българската независима енергийна
борса” ЕАД.
Какви са проблемите:








Липсва доверие между клиентите и „Топлофикация София” ЕАД;
Сметките за дължимите суми за топлинна енергия са неясни и
неразбираеми като много от клиентите отказват да ги заплащат. Общата
събираемост на търговските вземания към 30 септември 2018 г. е била
53,10%;
Цената на топлинната енергия е непоносимо висока за битовите
потребители, но най-вече за пенсионерите. За периода от юли 2016 г. до
юли 2019 г. тя е увеличена с 48,42% (на 1 юли 2016 г. тя е била 77,42
лв./МВтч с ДДС, а от 1 юли 2019 г. тя е 114,77 лв./МВтч с ДДС);
В последните 4 години „Топлофикация София” ЕАД работи само на загуба.
В края на 2015 г. тя е била 59 235 хил. лв., 2016 г. – 40 822 хил. лв., 2017 г.
– 34 817 хил. лв. и 2018 г. – 19 786 хил. лв. Към 30 юни 2019 г. загубата
преди данъчно облагане е 48 717 хил. лв.;
61
















Общо натрупаните загуби към края на 2018 г. са в размер на 590 493 хил.
лв. като към 31 декември 2015 г. те са били 296 330 хил. лв., т. е. за
последните 4 години са се увеличили с 294 163 хил. лв.;
Към 31 декември 2019 г. общите задължения на „Топлофикация София”
ЕАД са в размер на 862 729 хил. лв., от които към „Български енергиен
холдинг” ЕАД в размер на 602 955 хил. лв. или 69,89% от тях, и към
„Булгаргаз” ЕАД в размер на 62 972 хил. лв. или 7,30%;
Произведената ел. енергия от „Топлофикация София” ЕАД се продава чрез
посредник – частна фирма, а не директно на „Българска енергийна
независима борса” ЕАД. Към края на 2018 г. дружеството има вземания от
фирмата посредник за продажба на ел. енергия в размер на 7 877 хил. лв.,
а същевременно тя дължи на „Топлофикация София” ЕАД 1 055 хил. лв;
Непрекъснато не се изпълнява инвестиционната и ремонтната програма
на дружеството, одобрявана от Столичния общински съвет, като средното
им изпълнение през последните 4 години е около 50 %;
Увеличени са загубите за пренос на топлинна енергия като през 2015 г. те
са били 17,47 %, а през 2018 г. са достигнали 19,22%;
Недобре са уредени търговските взаимоотношения в нормативната уредба
между клиентите, сградите етажна собственост, топлофикационното
дружество и фирмите за дялово разпределение на топлинна енергия като
в повечето случаи са в разрез с правата и интересите на битовите
потребители;
Несправедливо се определя начислената топлинна енергия, отдадена от
сградната инсталация по формула, която вече е отменена на първа
инстанция от ВАС;
Липсват или са неясни и неприложими текстове в нормативната уредба
относно кражбите на топлинна енергия, начисляването на топлинна
енергия отдадена от щранг-лири и др.;
Приемането на решение на Столичния общински съвет за преминаването
от едностепенна система на управление чрез съвет на директорите към
двустепенна система с надзорен и управителен съвет в последната година
не доведе до никакви съществени промени в управлението на
„Топлофикация София” ЕАД в полза и интерес на гражданите. Напротив,
това означава, че Столична община предприе действие да се откъсне от
прекия контрол и управление на дружеството, като прехвърли тези свои
задължения на надзорния съвет;
През 2014 г. дружеството загуби 90 млн. лв. във фалиралата
„Корпоративна търговска банка“ (КТБ). Столична община и ръководството
на „Топлофикация София” ЕАД не предприеха никакви действия за
минимизиране на тези загуби.
Какви са нашите решения:
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Пълна прозрачност и публичност при управлението на „Топлофикация
София” ЕАД като ще направим предложение да се премине отново към
едностепенна система на управление чрез избор на нов съвет на
директорите с двама изпълнителни директори;
Създаване на обществен съвет към общинското дружество за граждански
контрол и наблюдение на дейността му, който да се отчита пред Столична
община и гражданите;
Извършване на пълни и всеобхватни проверки в „Топлофикация София”
ЕАД от Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната
агенция за приходите, за да се установи действителното финансово
положение на дружеството. Ще обявим публично резултатите от
проверките;
Изготвяне на реално изпълнима програма за обслужването на
задълженията към „Български енергиен холдинг” ЕАД, като проведем
неотложни преговори с държавата за тяхното преструктуриране;
Предложения пред КЕВР за изменение и допълнение на Общите условия
за продажба на топлинна енергия на битовите потребители, сключването
на договори със стопанските субекти и фирмите за дялово разпределение
на топлинна енергия, с цел по-добро уреждане на правата, задълженията
и отговорностите на всички страни и др. Предложенията ще бъдат
направени след провеждане на широко обществено обсъждане със
заинтересовани лица;
Реализиране на нови политики и форми на работа с клиентите за
подобряване на обслужването им, получаването на ясни и разбираеми
сметки за дължимите суми, повишаване събираемостта на вземанията и
стабилизиране на финансовото състояние на дружеството. Ще приложим
всички добри и ефективни практики, които топлофикационните
дружествата в страната изпълняват;
Изготвяне на нов „умен“ клиентски портал с възможност не само за
проверка на сметките, но и заявяване и управление на всички услуги,
които „Топлофикация София” ЕАД предоставя в нейните офиси и кол
център;
Постоянна и целенасочена работа с домоуправителите на сградите етажна
собственост с цел познаване на нормативната уредба и решаването на
конкретните проблеми на всяка сграда относно енергийната ѝ
ефективност, формата на собственост и обслужването на абонатните
станции, състоянието на вътрешните отоплителни инсталации,
сключването на договори с фирмите за дялово разпределение или
доставчици на топлинна енергия и др.;
Разработване на нови политики, с които „Топлофикация София” ЕАД да
започне да предлага договори на по-изгодни икономически условия на
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търговски дружества доставчици на топлинна енергия, така че последните
да имат интерес да предлагат и сключват индивидуални договори с
клиентите в сградите етажна собственост;
Внасяне в Министерството на енергетиката и Народното събрание на
предложения за изменение на нормативната уредба, относно уреждането
на търговските взаимоотношения на всички участници при доставянето,
отчитането и разпределението на топлинната енергия, начисляването на
топлинна енергия, отдавана от сградната инсталация и щранг-лирите, за
битово горещо водоснабдяване, кражбите на топлинна енергия и др.
Предложенията ще бъдат направени след провеждане на широко
обществено обсъждане с всички заинтересовани лица;
Разработване на проекти за технологичното модернизиране и изграждане
на нови когенерационни мощности за високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия, чрез използване на
различни форми на външни инвестиции;
Създаване на отдел за търговия с ел. енергия като се започне
самостоятелна търговия на ел. енергия от дружеството на „Българска
независима енергийна борса” ЕАД;
Диверсифициране на източниците на доставки на природен газ и др.
гориво, с цел намаляване на цената на топлинната енергия;
Изработване на инвестиционна програма за три години, с цел намаляване
на загубите при преноса на топлинна енергия и своевременно подготвяне
на всички документи за обектите;
Изцяло нов процес за контрол на работата на подизпълнителите на
обектите, вкл. с участие на представителите на обществения съвет;
Внедряване на програмния продукт „Термис“ за намаляване на
температурата на подаваната вода, без намаляване на крайния комфорт
на потребителите;
Дистанционно управление на абонатните станции за активно и
автоматизирано управление на топлинните параметри;
Внедряване на изцяло нов процес за присъединяване на нови сгради към
топлопреносната мрежа със значително кратки срокове;
Реализиране на програма, с която „Топлофикация София” ЕАД да заеме
по-голям дял от пазара за извършване на услугата „дялово разпределение
на топлинна енергия“ в гр. София, като се предлагат конкурентни цени и
качествено обслужване на клиентите;
Прозрачно определяне на цените на услугата „дялово разпределение на
топлинна енергия“ за клиентите на дружеството, които „Топлофикация
София” ЕАД договаря с фирмите за дялово разпределение на топлинна
енергия, съгласно действащото законодателството.
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3.8. КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

3.8.1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Водоснабдяването и канализацията на всеки град е предпоставка за
добро благоустрояване и качествен живот на гражданите. За съжаление в
началото на 21 век София има все още значителни части от своята
урбанизирана територия без изградена канализация. Голяма част от
водоснабдителните мрежи са стари и амортизирани. Един от най-сериозните
проблеми и заплахи за София е безалтернативното водоснабдяване на София
от големия водопровод от язовир „Искър“, който преминава през три
свлачищни зони. Резервното водоснабдяване на София е разчетено от езеро
„Панчарево“, което освен че е със замърсена вода, последните години поради
наноси е намалило обема си почти два пъти.
През 2017 г. КЕВР прие петгодишен бизнес план на „Софийска вода”
АД, с който цената на ВиК услугите до момента се е повишила с над 40%. В
него са предвидени да бъдат направени инвестиции в размер на 194 млн. лв.
като половината от тях вече са извършени, а другата половина предстоят.
Какви са нашите цели:






Постигане на качествена услуга и приемлива цена;
Концесионерът да изпълни в пълен обем предвидените инвестиции във
водопроводната и канализационна мрежа;
Намиране на решение за изграждане на канализация в кварталите, които
нямат такава;
Поетапно изграждане на пречиствателни станции за крайните квартали и
села от състава на Столична община;
Непрекъснат контрол от страна Столична община по изпълнение на
задълженията на концесионера по концесионния договор, вкл. и
изпълнението на показателите от бизнес плана, утвърден от КЕВР и
регулярно (редовно) информиране на столичани.
Какви са проблемите:



Липсват идеи и действия за резервно водоснабдяване на София;
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Необосновано повишаване цената на водата;
Неизпълнение на концесионера на задълженията му по намаляване на
загубите по водопроводната мрежа.
Какви са нашите решения:









Проверка на изпълнението на всички задължения на концесионера в
концесионния договор до момента и публично оповестяване на резултатите
от нея;
Извършване на анализ и предприемане на действия за разширяване
обхвата на инвестиционната програма на „Софийска вода“ с
реконструкция и изграждане на водоснабдителни и канализационни
мрежи с цел подобряване на качеството на услугата и намаляване на
загубите;
Регионалните прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и
канализация на София да включат и северните територии на oбщината;
Столична община няма да подкрепи необосновано увеличаване на цената
на водата;
Активна позиция за промени на нормативната база, регулираща
водоснабдяването в интерес на столичани;
Поетапно изграждане на канализация в населените, в които няма към
момента.

3.8.2. ГАЗИФИКАЦИЯ
Газификацията на домакинствата и бизнеса с природен газ е белег на
добър стандарт и екологичност в съвременния град. Посредством
газификацията в Западна Европа се решиха редица екологични проблеми.
Газифицирането на София обаче върви мудно. Ускоряването му е един от
начините да се намали замърсяването на атмосферния въздух и да се подобри
стандарта на живот на гражданите на София, особено в кварталите с
нискоетажно застрояване.
Какви са нашите цели:
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Разширяване и ускоряване на битовата газификация в София като
ефективен метод в борбата за чистота на атмосферния въздух;
Улесняване и облекчаване на процедурите по изграждане на мрежите за
битово газоснабдяване.
Какви са проблемите:




Липса на алтернативни доставчици на газ;
Разминаване между програмите за газификация и мерките за чистотата
на въздуха на oбщината.
Какви са нашите решения:





Изготвяне на цялостна програма за газифициране, разчетена във времето,
на първо място на кварталите с нискоетажно застрояване;
Изграждане на програма за конкурентно енергоснабдяване и възможност
на софиянци да избират между централно топлоснабдяване и
газификация;
Изготвяне на нова нормативна база за съгласуване, разрешаване и
строителство на битова газификация в София, така че да се облекчи и
ускори реализацията.

3.8.3. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Доброто електроснабдяване в съвременния свят е жизнено необходимо
за съвременния човек. Всяко нарушение на електроснабдяването е тежък удар
върху нормалния живот на гражданите и бизнеса и общинското управление
следва да положи необходимите усилия да гарантира качество и
непрекъснатост.
Какви са нашите цели:


Гарантиране на сигурно, качествено и непрекъснато електроснабдяване на
общината като цяло и на всички нейни териториални единици.
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Какви са проблемите:






Остаряла и силно амортизирана електропреносна мрежа, особено в
централните части на София;
Остарели и неефективни съоръжения (трафопостове, трансформаторни
станции);
Наличие на голям брой въздушни електропроводи в урбанизираните
територии на общината (някои от тях в широкия център), които създават
проблеми за нормалното функциониране на тези структури;
Безгрижно отношение към развитието на ВЕИ (соларни инсталации, мини
ВЕЦ на водоснабдителната мрежа);
Лошо качество на електрозахранването и постоянни аварии в кварталите
и селата по околовръстното шосе.
Какви са нашите решения:






Изготвяне в сътрудничество с експлоатационното предприятие на
цялостна (дългосрочна, средносрочна и спешна) програма за развитие на
електроснабдителната мрежа на София;
Въвеждане на сериозни санкции за енергоразпределителните дружества
при влошено качество на електрозахранването и изготвяне на нова
методология за определяне качеството на услугата, съобразена с
европейските норми;
Стартиране на реализацията на мини ВЕЦ на водоснабдителната система
на София, които могат да осигурят тока за електротранспорта и уличното
осветление.
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4. СОФИЯ – С ГРИЖА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Гражданите на един град и тяхното благополучие и качествен живот са
основна цел на доброто общинско управление. Грижата на Общината към
хората в трудоспособна възраст е взаимен процес – Общината им създава
оптимални условия за труд, образование и отдих, а те със своя труд и данъците,
които плащат, осигуряват приходи на Общината, с които тя реализира
качествена градска среда. Особено важна е обаче грижата на Общината към
децата, възрастните хора и хората в неравностойно положение.

4.1. СОФИЯ – ПРОСВЕТЕНА И ОБРАЗОВАНА
Децата са бъдещето на града ни. Вниманието и грижата за тях е
внимание и грижа за успеха ни в следващите десетилетия. Задължение на
Общината е да осигури условия за качествено образование на децата и
младежите да ги подготви за успешна реализация в живота. Доброто
образование на децата сега, ще осигури и добро бъдеще на града ни.
Като едно от сериозните предизвикателства пред образованието днес е
видимото отчуждаване на голяма част от учениците от училището и липса на
желание за учене. Затова усилията и мерките трябва да бъдат насочени към
създаване на достъпно, съвременно и приобщаващо училище, което е
привлекателно за децата.
Какви са нашите цели:






Създаване на училищни общности – ученици, учители и родители като
пълноценни и равноправни партньори;
Достатъчно места в детските градини и ясли за всяко дете;
Създаване на платформа за споделяне на добри практики;
Поетапно въвеждане на целодневно обучение;
Постигане на относително равно ниво на качество в началното и средно
образование във всички общински училища;
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Осигуряване на добро здравно наблюдение и профилактика на децата в
училище;
Какви са проблемите:


















Продължаващ недостиг на места в детските ясли и градини;
Недопустима е разлика в нивото на различните общообразователни
училища в София, което е предпоставка за значителен паразитен трафик
в града;
Няма ефикасна координация и комуникация, както и единодействие
между образователния ресор в Столична община и съответните отдели в
районните администрации;
Липсва добра спортна база в повечето училища, както и има множество
неработещи училищни басейни и спортни салони;
Училищната мрежа в районите на София, както и детските градини не са
оптимизирани от много години и това води до дисбаланс между
структурата и потребностите на децата;
Недостатъчни са като брой и очевидно са лошо териториално разпределени
училищата и детските градини;
Летни графици на детските заведения, сборни групи и затворени детски
градини и ясли, които изнервят родителите и стресират персонала;
Недостатъчна е сигурността в училищата и около тях;
Липсват нови и е ниско качеството на материалната база на
съществуващите училища и детски градини в софийските гета (кв. „Христо
Ботев“, кв. „Факултета“, кв. „Филиповци“);
Липсват или има сериозен недостиг на училища и детски градини в
кварталите с най-много построени жилищни сгради в последните 30
години – „Манастирски ливади“, „Кръстова вада“, „Малинова долина“,
„Витошка яка“, „Витоша“ – ВЕЦ „Симеоново“;
Липсват достатъчна прозрачност при приема на деца в първи клас;
Недостатъчна е достъпността за деца с увреждания в столичните училища;
Неефективна и формална работа с деца със специални образователни
потребности;
Ниско качество на предлаганата храна в училищата;
Агресията и тормозът са проблеми в столичните училища.
Какви са нашите решения:
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Въвеждане на задължително междусекторно планиране на общинско ниво
на нуждите на децата на София от детски заведения чрез осигуряване на
терени, проектиране и изграждане на нови детски градини и училища.
Осигуряване на ясла и детска градина за всяко дете до края на мандата.
Иницииране на съвместна програма с МОН за подобряване и изравняване
на качеството и стандарта на обучение в общинските училища в началното
образование, за да се преодолее необходимостта от дълги пътувания до
избрани училища с високо равнище на преподаване;
Създаване на общински фонд за образование;
Настояване пред МОН за пълно покритие на единна електронна
образователна система, съдържаща информация за децата в София,
училище, мерки за закрила, движение на детето по образователната
стълба, което да се използва като основа за решения за подобряване на
системата на образованието. Целта е да се съберат надеждни данни за
проследяване на напредъка на учениците;
Развитие на системата на зелени училища и детски заведения –
иновативни и здравословни;
Създаване на реално действащ Консултативен съвет за образованието на
София;
Разширяване на системата за видеонаблюдение с включване на всички
детски градини, училища и социални домове;
Насочване на инвестиции в училищното хранене, развиване на
здравословното хранене на децата като култура и поведение,
осигуряването на училищно хранене за деца с различни здравословни
проблеми. Участие на родителската общност при избора на изпълнители
за хранене в училищата;
Продължаване на изграждането на достъпна среда във всяко детско и
учебно заведение;
Стартиране на кампания за училищна среда без агресия и насилие;
Провеждане на системни обучения на учители за работа с нови технологии
и методики на обучение, както и иновативни методи на преподаване;
Промяна на дизайна на класните стаи, коридорите и инфраструктурата на
училищата, съобразено с най-модерните стандарти, с цел подпомагане на
учебния процес;
Повишаване на капацитета на администраторите, ръководителите и
училищните директори, посредством механизми за обучение, обмен на
знания и координация;
Насърчаване на превръщането на училищата в квартални общностни
центрове;
Реновиране и поддръжка на съществуващите училищни сгради и на
детските градини;
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Създаване към Общината на мобилна група от психолози, педагози и
социални работници за работа с детската агресия и насилие в училище;
Осигуряване на допълнителен ресурс за детски градини и училища при
работата им с деца с проблеми;
Създаване на общинска мрежа на Обществените съвети на училищата
като пространство за споделяне на добри практики и за подкрепа;
Засилване участието на родителите, семействата и общностите в
реализирането на мерки, насочени към училищата и процеса на учене на
децата;
Борба с продажбата на наркотици в районите около училищата и в тях;
Осигуряване на безопасни маршрути на децата до училище;
Ремонт и доизграждане на разбитите и ниски огради около училищните
дворове с цел подобряване на сигурността и защитата на хората.

4.2. СОФИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И НАУКАТА
София е основният университетски град в България. Тук са
съсредоточени повечето от висшите училища. Същата е ситуацията и с
научните институти и звена. В София е и основната структура за наука и
иновации –Българската академия на науките.
Приносът на Столична община обаче за развитието на университетите
и науката е минимален. Столична община е и един от основните виновници,
заедно с държавата, за практическото ликвидиране на уникалното
урбанистично образувание „Студентски град“.
Какви са нашите цели:




Опазване на останалото от „Студентски град“ и формирането на
университетски кампуси;
Подкрепа на развитието на науката;
Организационно и административно подпомагане на млади научни
работещи и университетски преподаватели.
Какви са проблемите:
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Липсва ясна общинска политика за подпомагане на университетите и
научните звена в София;
Продължава застрояването и урбанистичното деструктуриране на
„Студентски град“;
Липсват библиотеки и обучителни центрове по кварталите;
Липсва общинска политика за подкрепа и подпомагане на млади и
перспективни научни работници и университетски преподаватели.
Какви са нашите решения:










Създаване на общинска програма за подкрепа на университетите и
научните звена с участието на техни представители;
Обособяване на университетски кампуси на основата на подробния
устройствен план на „Студентски град“ като се изчисти собствеността на
терените в района;
Подкрепа за развитието на „София техпарк“, включително с доизграждане
на необходимата му инфраструктура и изискване от държавата участие на
Общината в управлението му;
Изготвяне на методика и програма за предоставяне на общински жилища
на млади и перспективни научни работници и университетски
преподаватели;
Изготвяне на програма за развитие на училищните библиотеки като
модерни квартални библиотечни и образователни центрове;
Създаване на учебни пространства в „Студентски град“ и центъра по
модела на “Study hub” – споделено пространство за учене, в което достъп
има всеки студент;
Стриктен контрол и борба с корупционните практики при извършването
на ремонти в студентските общежития;
Решаване на проблема с неправилното паркиране в тревните площи и
междублоковите пространства на „Студентски град“.

4.3. СОФИЯ – С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА
Столична община е едноличен собственик на 36 лечебни заведения, от
които четири МБАЛ, две САГБАЛ, една СБАЛОЗ, една СБРДЦП, три болници
за долекуване, ЦПЗ, ЦКВЗ, два ДЦ и двадесет и един ДКЦ и МЦ, които са
оставени на ръба на оцеляването без ясна идея как да се развиват и
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стабилизират. Неслучайно за 16 от тях Столичният общински съвет прие
оздравителни програми на сесията си през юни 2019 г., отново без
формулиране на политика за бъдещето.
От особено внимание се нуждаят гражданите, живеещи в периферните
райони на София и селата, в които предлаганите здравни услуги са с поограничен кръг и често пъти общинският Диагностично-консултативен център
(ДКЦ) е единственото здравно заведение. В резултат на провеждана грешна
политика на Столична община през годините част от общинските лечебни
заведения са неглижирани, поради което имат сериозни проблеми със
сградния фонд, материалната база и кадровата обезпеченост – пример за това
са диагностично-консултативните и медицинските центрове в кв.
„Орландовци“, районите „Кремиковци“ и „Обеля“.
Столична община има задължение да се отнася към общинските
лечебни заведения като грижовен стопанин и трябва да се намери цялостно
решение за тази общинска собственост в интерес на гражданите.
Едновременно с това, в сътрудничество с държавата трябва да се намери и
разумно решение за разходите за диагностика и лечение, както и излишните
доплащания.
Столична община е в дълг към здравето на най-малките си граждани децата. До настоящия момент, въпреки многократните обещания, столичното
здравеопазване не разполага със специализирано лечебно заведение,
предлагащо здравни услуги за деца.
Кои са нашите цели:








Оптимизиране на болничната мрежа за активно лечение, съобразно
потребностите, модернизиране на лечебната база и обезпечаване на
общинските болници с модерна апаратура и кадри;
Подкрепа за общинските лечебни заведения за извънболнична помощ,
които са важни за столичани, за да се модернизират и да станат поконкурентни, приветливи и достъпни;
Развитие на майчиното и детското здраве, като приоритет в общинската
политика за здравеопазването;
Създаване на изцяло нова организация на медицинската помощ в
училищата и детските градини, в основата на която да бъде превенцията и
здравната просвета;
Развитие и разширяване на следболничната медицинска помощ;
Електронизация на общинските лечебни заведения и връзката им със
Столична община;
Електронен търг за апаратура, лекарства и медицински изделия;
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Организиране и пълноценно функциониране на неотложната медицинска
помощ по райони на територията на София;
Постигане на достойни възнаграждения на лекарите и медицинските
специалисти в общинските здравни заведения, не по-ниски от
договорените в Колективния трудов договор;
Превенция на затлъстяването, вредните навици и намалената физическа
активност при децата и подрастващите.
Какви са проблемите:












Високи разходи на гражданите на София за здравно обслужване;
Голяма част от общинските лечебни заведения имат сериозни проблеми
със сградния фонд, материалната база и кадровата обезпеченост;
Лошо физическо и финансово състояние на повечето от общинските
здравни заведения за извънболнична медицинска помощ;
Лошо управление на повечето от общинските дружества в
здравеопазването;
Липса на работеща неотложна медицинска помощ;
Липса на достатъчно центрове за долекуване и рехабилитация;
Недостатъчни здравни грижи за децата в ясли, детски градини и училища;
Липса на добри здравни грижи за деца в неравностойно положение и деца
с тежки социалнозначими
заболявания;
Ниски възнаграждения на лекарите и медицинските специалисти в
общинските здравни заведения.
Какви са нашите решения:






Създаване на единна електронна система между общинските лечебни
заведения и административните структури, с които работят;
Финансови мерки за увеличаване на заплатите на лекарите и
медицинските специалисти в общинските лечебни и социални заведения;
Подкрепа за изграждане на детска многопрофилна болница с център за
долекуване и рехабилитация;
Подкрепа за публично-частното партньорство там където е коректно към
Общината, и прекратяването му там където е налице източване на
общински средства. Това ще осигури допълнителен ресурс, с който да
подкрепим общинските лечебни заведения и работещите в тях медицински
специалисти;
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Подпомагане на общинските лечебни заведения за извършване на
ремонти, закупуване на апаратура и модернизация, но не само чрез пряко
субсидиране, а чрез субсидиране на медицинската услуга, така че да има
пряк ефект за столичани и най-вече за онези от тях, които са найзатруднени от високите нива на доплащане на медицинската помощ в
столицата;
Създаване на общинска програма за майчино и детско здраве, която да
обхваща децата в детските ясли, градини и училищата. Тя да включва
скрининг на децата до 16 години за социалнозначими заболявания,
профилактика и превенция;
Изготвяне на програма за информираност и превенция на вредните
навици сред децата и юношите (алкохол, цигари, наркотици и др.);
Създаване на дневни центрове за деца със социалнозначими заболявания
и деца в неравностойно положение;
Чрез общинските служби за социално подпомагане ще се осигури
финансиране за възрастни, деца, социално слаби „общинско направление”
за преглед/изследване при избран от пациента специалист/лаборатория,
ако същите са извършени в общинско лечебно заведение. Така
едновременно ще подпомогнем най-бедните граждани, за които все не
стигат направленията на касата и не могат да си платят прегледа. По този
начин средствата, отпуснати от общината ще достигнат до общинските
лечебни заведения, които ще могат да посрещнат своите нужди не само за
модернизация, но и за повишаване на заплатите на лекарите и сестрите;
Субсидиране на предлагани в общинските болници медицински услуги по
реда на програмното бюджетиране, така че да има пряк ефект за
столичани, търсещи медицинска помощ и най-вече за онези от тях, които
са най-затруднени от високите нива на доплащане на медицинската
помощ в столицата;
Подкрепа за изграждането на хосписи в столицата и разработване на
модел за финансово подпомагане на хората в терминално състояние,
нуждаещи се от палиативни грижи;
Разкриване на звена за неотложна медицинска помощ и създаване на
екипи за оказване на спешна медицинска помощ в общинските ДКЦ;
Осъществяване
на
периодични
профилактични
програми
по
социалнозначими заболявания, особено сред уязвимите групи граждани;
Създаване на фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми;
Възстановяване на лекарските и стоматологични кабинети в общинските
училища и финансовото им осигуряване от Столична община. Отделяне на
специално внимание на здравната профилактика на децата. Провеждане
на ежегодни безплатни очни прегледи, дентална профилактика и
профилактика на гръбначните изкривявания;
Реализиране на общински кампании и програми сред гражданите,
насочени към пропагандиране на по-здравословен и активен начин на
76

живот, като средство за подобряване на публичното здраве, в това число
повече спортни дейности, ходене пеша, каране на велосипед и др.

4.4. СОФИЯ – ГРАД НА ДЕЦАТА И МЛАДОСТТА
София е един от най-жизнеспособните в демографско отношение град.
Политиките за децата и младите хора трябва да бъдат приоритет на
Общината, а в края на един десетгодишен мандат е видно, че това не е така и
голяма част от проблемите не са решени.
Всяка година в София средно се раждат около 13 500 деца, а градът става
все по-негостоприемен за тях, задушава детството им с бетон, отравя въздуха,
който те дишат. Израствайки в замърсени междублокови пространства и без
зеленина, бъдещето на столицата се лишава от безгрижното детство – в много
урбанизирани райони голяма част от детските площадки отстъпват мястото си
на паркинги и търговски центрове, а децата се конкурират с автомобилите и
багерите за своите места за игра навън. Резултатите са: деца с наднормено
тегло, деца с хипертония, увеличаване на броя на децата, които пушат и
употребяват алкохол.
Децата и младежите на София имат все по-голям проблем с
прекарването на свободното си време. Общината може да участва в решението
на този проблем и да създаде условия за потребностите на децата ни, иначе
той ще се задълбочава.
Какви са целите ни:






Да работим за градска среда, приятелски настроена към децата – градско
планиране с визия за децата и младежи;
Подходяща и безопасна градска инфраструктура, сигурни условия за
живот – чиста и незамърсена среда, условия за спорт, здравословно
хранене в училище и в детските заведения;
Насърчаване развитието на обществена среда, която не е агресивна към
децата и младите хора;
Разработване на целеви програми за дейности, свързани със свободното
време и професионалната ориентация на децата и младежите;
Привличане на бизнеса за сътрудничество в дейностите, свързани със
свободното време на децата и младежите;
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В планирането и изпълнението на всички тези дейности ще бъде чут и
отчетен по подходящ начин гласът на децата и младите хора, както и
техните решения ще станат важна част от общинските политики.
Какви са проблемите:







Липсва целенасочена общинска политика за подпомагане на младите
семейства;
В София на практика липсват дейности и места за прекарване на
свободното време на децата и младежите извън търговските обекти
(заведения, молове и др.);
Липса на модерни спортни площадки извън тези в училищата, които са
крайно недостатъчни;
Независимо от това, че Общината все още притежава база за детски отдих
и на море, и на планина (която все още не е продадена), тази база не се
използва пълноценно, а освен това е в безобразно състояние;
Липса на визия за предизвикателствата пред детето в големия град,
реални данни и статистика, които да са базови за формиране на общински
политики.
Какви са нашите решения:











Отпускане на финансова помощ за раждането на първо, второ и трето дете
съобразно възможностите на общината;
Изграждане на детски развлекателни центрове в кварталите;
Изграждане на квартални спортни центрове в големите комплекси –
„Люлин“, „Младост“, „Дружба“, „Надежда“, „Обеля“ и др.;
Изграждане на площадки за скейтборд;
Запазване, модернизиране и адекватно финансиране на младежките
домове, детски комплекси и центрове за подкрепа на личностното
развитие;
Разработване и внедряване на модерни стандарти за безопасни и
здравословни детски заведения и училища в столицата, както и
осигуряване на широк обществен контрол за тяхното спазване;
Създаване на специални културни и спортни програми за деца и младежи;
Възстановяване на детския летен и зимен отдих, включително и с
международни партньори;
Провеждане на събитие по подобие на „Дни на кариерата“, на което да се
организират срещи между младите хора и бизнеса с цел намаляване на
младежката безработица;
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Разработване и внедряване на модерни стандарти за безопасни и
здравословни детски заведения и училища в столицата, както и
осигуряване на широк обществен контрол за тяхното спазване.

4.5. СОФИЯ – НОВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Всеки свободен човек има право сам да избере как ще гради своя живот.
Хората искат да бъдат удовлетворени и щастливи, да могат сами да вземат
отговорни решения за своето реализиране като свободни личности и за успеха
на своите семейства. Те искат да бъдат сигурни, че в трудни за себе си моменти,
ще могат да разчитат на солидарността на обществото и Общината.
Основните предизвикателства, на които социалният ни модел трябва да
реагира с нови инструменти на солидарността са: растящите неравенства,
увеличаващият се брой самотни възрастни хора, устойчиво ниските нива на
раждаемост, миграционните потоци от страната към София.
Истинската цел през последното десетилетие в социалната сфера беше
и продължава да е „задържане на положението“ или предотвратяване на
социалното напрежение. Време е социалната политика в работата на
Столична община да се реабилитира. Нейна основна грижа трябва да бъде
съхранението на достойнството на отделния гражданин и отговорността за
съдбата на бъдещите поколения.
Какви са нашите цели:



Изграждане на нова общинска социална политика, която да създаде
условия за реализирането на всички граждани като свободни и успешни
личности.
Стимулиране на предприемачеството в социалната сфера;
Какви са проблемите:




Липса на активна социална политика от страна на Столична община;
Несправедливо ниски нива на заплащане на социалните работници в
общинските социални заведения, водещи до демотивация;
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Основната задача през последното десетилетие в социалната сфера беше и
продължава да е „задържане на положението“ или предотвратяване на
социалното напрежение;
Липса на достатъчна подкрепа за социално слабите, уязвимите и лицата в
риск;
Липса на достатъчен брой кризисни центрове за бездомни и жертви на
насилие.
Какви нашите решения:











Създаване на общински дългосрочни програми за професионално
ориентиране и за непрекъсната и масова квалификация, чрез които всеки
столичанин да има възможността и мотивацията да повишава своите
знания и умения;
Оказване на активна подкрепа от страна на Общината и насърчаване на
средните и големи предприятия да възприемат като своя трайна политика
основните принципи на корпоративната социална отговорност;
Насърчаване и трайното развитие на социалната и солидарна икономика,
особено с цел осигуряване на заетостта на уязвимите групи от населението;
Защита на интересите на семействата с деца, чрез провеждане на
преференциални, облекчаващи и стимулиращи политики;
Подкрепа за пенсионерите с акцент върху самотните възрастни хора чрез
създаване на подходяща социална инфраструктура за облекчаване на
тяхното ежедневие и социалното им включване;
Създаване на необходимите финансови, данъчни и градоустройствени
условия и механизми за развитие на социален жилищен фонд за
облекчаване на жилищните нужди на уязвимите групи от населението;
Осигуряване на бърз и безплатен интернет в училищата и основните места
в града;
Стимулиране и създаване на мрежа от социално доброволчество като
основа на развитие на общностите на града.

4.6. СОФИЯ – ГРАД С ДОБЪР ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ
Световна тенденция е увеличаването на дела на възрастните хора.
Наша важна грижа е да създадем условия за нормален и достоен живот за тях.
Немалка част от тази грижа трябва да е и на Общината.
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Какви са нашите цели:




Разширяване на мрежата от клубове за пенсионери и развитие на
културни и спортни програми за възрастни хора;
Изграждане на общински домове за стари хора и подкрепа на частни
инвеститори за строителство на такива домове;
Създаване на организация за развлечения на възрастните хора и база за
тях по кварталите.
Какви са проблемите:





Недостатъчна база за пенсионерите (пенсионерски клубове);
Недостатъчно внимание към възрастните хора и техните нужди;
Липса на достатъчно места в домове за възрастни хора.
Какви са нашите решения:









Изграждане и оборудване на пенсионерски клубове по кварталите;
Изграждане на общински домове за възрастни хора и изработване на
правила за ползването им;
Подкрепа на частни инвеститори за изграждане на частни домове за
възрастни хора;
Създаване на общински културни и спортни програми за възрастни хора;
Стартиране на програмата за обучение и самопомощ на възрастни хора;
Развиване и разширяване на мобилните услуги като „Социален патронаж“
– медицински консултации, административни консултации, помощ за
дома и др.;
Продължаване и развитие на сътрудничеството между Общината и
отговорния бизнес за осигуряване на топла кухня за социално слаби.
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4.7. СОФИЯ – ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Хората с увреждания са сила, която неведнъж доказа, че има огромни
възможности. Възможности, които при подходящо насърчаване и условия за
активно участие на хората с увреждания в обществения живот, могат да
доведат до значителен напредък в човешкото, социалното и икономическото
развитие на обществото и борбата с бедността.
Увреждането не следва да се превръща в доживотна присъда за
социална изолация.
Проблемите на хората с увреждания са в резултат от тяхното
взаимодействие с различните пречки в заобикалящата ги среда, които
затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото
равноправно с останалите. Това е съвременното и правозащитно разбиране,
което е прието от България и още 176 държави от целия свят, включително
Европейския съюз, чрез „Конвенцията за правата на хората с увреждания“.
Средата в София е ограничено достъпна и превръща хората със
затруднения в хора с увреждания. Това следва да се промени!
Какви са нашите цели:







Създаване на условия за участие на хората с увреждания в културния
живот, спорта и за прекарване на свободното време;
Подобряване на достъпността на информацията и средата за хората с
увреждания с цел успешно включване в живота на града;
Предоставяне на качествени и достъпни социални услуги на жителите на
Столична община с увреждания;
Повишаване на обществената информираност относно правата,
потребностите и възможностите на хората с увреждания;
Осигуряване на публичност и прозрачност на решенията за хората с
увреждания;
Участие на хората с увреждания и техните организации в изработването,
обсъждането и мониторинга на всички политики, които имат отношение
към техни права и интереси;
Какви са проблемите:

82













Невключване на хората с увреждания в обсъжданията, подготовката и
контрола на проекти за изпълнение на политиките и решенията, свързани
с хората с увреждания. Особено отчетливо е това при извършваните
дейности по изграждане и ремонт на елементите на градската среда;
Недостатъчно количество дневни центрове за деца с увреждания и липса
на такива за хората с увреждания над 18 години;
Недостъпни обществени сгради, потрошени или липсващи тротоари;
Непряка дискриминация на деца с увреждане с постоянен/настоящ адрес
в район с училища, които не предоставят „разумни улеснения“ и
„ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда“, отговарящи на
индивидуалните потребности на детето;
Липса на публичност и прозрачност на дейността на Обществения съвет за
социална политика към Столична община. Неприемливо е последните
публикувани протоколи от заседанията да са от 2016 г.;
Общественият съвет по достъпност и интеграция към Столичния общински
съвет, практически не функционира;
Липсват достатъчно социални услуги за хората с увреждания и най-вече
за тези с интелектуални затруднения и психични разстройства, както и
интегрирани социални услуги;
Липсват достъпна среда, информация и електронни услуги за хората с
увреждания;
Ограничени са възможностите за участие на хората с увреждания в
културния живот, спорта и за прекарване на свободното време.
Какви са нашите решения:








Въвеждане на мерки за публичност и прозрачност на дейността на
Обществения съвет за социална политика към Столична община чрез
предварително публикуване на дневен ред, онлайн излъчване на
заседанията и навременно публикуване на записите и протоколите с
взетите решения;
Улесняване на достъпа на хора с увреждания до обществени сгради и
метрото чрез изграждане и редовна поддръжка на рампи и асансьори,
както и чрез удобни скосявания на публичната инфраструктура;
Разкриване на горещ телефон в работно време за информация относно
правата на хората с увреждания на територията на Столична община;
Въвеждане на гъвкави електронни канали, напр. приложение от тип
„месинджър“, чрез които хората със слухови увреждания да имат бърз
достъп до Столична община;
Развиване на YouTube канала на Столична община и адаптирането му за
хора с увреден слух;
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Въвеждане на изискване към Интернет страниците на районните
администрации да съдържат информация за достъпността на сградите,
включително и за достъпните маршрути;
Предоставяне на възможност за електронно подаване на документи за
ползване на услуги на Столична община (напр. за ползване на
специализиран транспорт, за картите за паркиране и пътуване с
обществения транспорт и др.);
Подобряване на специализирания транспорт, осигуряван от общинското
дружество „Лозана”, включително чрез интегрирането му с асистентски
услуги;
Развиване на социалната услуга „Асистенти за независим живот“ и
„Асистенти
за
независимо
детство“
чрез
намаляване
на
административната тежест;
Създаване на допълнителни социални услуги, съобразени с потребностите
на хората с увреждания и новото законодателство за техните права,
включително и чрез въвеждането на интегриран подход при
предоставянето им;
Подобряване на практиките при прилагането на новия „Закон за личната
помощ“;
Предвиждане на възможност за социално подпомагане при възникнала
потребност от инцидентен характер;
Въвеждане на механизми за подкрепа на хората с увреждания за участие
в културния живот, спорта и за прекарване на свободното време чрез
създаване и публикуване на дългосрочни програми, планове и календари
на организирани събития и дейности;
Разработване на приложение, което да „навигира” хора с увредено зрение
в София;
Включване на представители на хората с увреждания в обсъжданията на
експертните съвети към Столична община и в мониторинга на
изпълнението на политиките;
Провеждане на кампании за повишаване на информираността относно
правата, потребностите и възможностите на хората с увреждания;

4.8. СОФИЯ С НОВА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА
Жилищната политика на Столична община е непрозрачна и
неефективна. Наличният общински жилищен фонд е крайно недостатъчен,
като същият непрекъснато намалява, тъй като апартаменти от него се
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продават, но нови не се строят. Темата за общинските жилища е една от строго
пазените тайни за всички управления на града от 30 години насам. Няма обща
картотека на жилищата, няма анализ на състоянието им, няма яснота по
въпроса кои са ползвателите им. В общински жилища живеят социално слаби
и крайно нуждаещи се, но и високо платени чиновници и близки до властта
хора. Собствеността е разпокъсана, отделни жилищни единици на много
различни места без възможност за наблюдение и контрол.
Задълбочаващ се проблем за столицата е и фактът, че огромна част от
общинския сграден жилищен фонд в София остарява, амортизира се, а
поддръжката му е занемарена.
Често Общината като собственик претърпява щети от своите жилища
поради факта, че неплатени от ползвателите сметки се изискват от нея.
Столична община по-скоро се опитва да се „отърве“ от собствеността си,
извършвайки често икономически неизгодни сделки, вместо с грижата на
добър стопанин да подобрява управлението на активите си и да повишава
качеството, а и количеството на общинския жилищен фонд.
Какви са нашите цели:






Създаване на общинска жилищна програма, която е финансово
обезпечена, с ясни непосредствени и по-дългосрочни стратегически цели;
Изграждане на нови жилищни структури с оглед дългосрочната жилищна
стратегия на Общината;
Осигуряване на публичност и прозрачност в управлението на общинските
жилища;
Изработване на нови и ясни правила и условия за отдаване, контрол и
ползване на общинските жилища;
Подобряване на състоянието на общинския жилищен фонд.
Какви са проблемите:





Липсва последователна и ефективна общинска жилищна политика;
Няма публичност за наемателите, състоянието и управлението на около
десетте хиляди общински жилища;
Абсолютна
неяснота
за
начина
на
използване
на
апартаментите/жилищата, собственост на общински фирми, като
например „Завод-проект”, дъщерно дружество на „Софийски имоти“ ЕАД.
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Наредбата, по която се разпределят общинските жилища, е остаряла и
неадекватна на съвременните условия;
Общината е абдикирала от ролята си на добър стопанин по отношение
поддръжката на жилищния си фонд.
Какви са нашите решения:











Приемане на програма за строителство на общински жилища,
финансирани с общински и европейски средства; Използване на публичночастни партньорства за застрояване на подходящи общински терени срещу
обезщетение за Столична община със съответен брой жилища;
Създаване на публична картотека на общинския жилищен фонд, с данни
за състоянието на жилищата и кои са наемателите;
Изготвяне на нова наредба за отдаване под наем на общинските жилища с
разрешаване на следните цели – подпомагане на социално слаби
семейства, подкрепа на млади семейства, млади научни работници, млади
специалисти, млади преподаватели и др.;
Осигуряване на резерв от жилища за настаняване на пострадали при
аварии и извънредни ситуации и при отчуждаване на жилища,
обитателите на които нямат възможност за излизане на свободен наем;
Подобряване на събираемостта на наеми и сметки;
Ремонтиране на общинските жилища в сътрудничество с наемателите;
Създаване на Специализиран грантов фонд за подпомагане на
гражданите на Столична община при изпълнение на енергийни и
технически обследвания за нуждите на техническите паспорти на сградите
и обновяване на сградния фонд.

4.9. СОФИЯ НА ДОБРИТЕ МЕЖДУСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ
Десетилетия се трупат проблеми между хората живеещи в сгради в
режим на етажна собственост. От дълги години Управители на етажни
собствености сигнализират за отказа на Столична община и районни кметове
да изпълнят задълженията си по Закона за управление на етажната
собственост, което води до влошаване на отношенията между живеещите под
един покрив. Липсата на контакт на Столична община с етажните
собствености води до пълно недоверие в общинските инициативи. Това
пролича най-ярко при реализирането на националната програма за
енергийна ефективност, която доведе до масово обновяване на блокове в
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градове като Благоевград, Бургас и много други, и пълен провал в гр. София с
много малко обновени сгради.
Какви са нашите цели:






Регулиране на отношенията между собственици, ползватели и обитатели в
етажните собствености, в които не намират общо решение;
Осигуряване на устойчива собственост в сградите строени с право на
строеж;
Създаване на уютна среда на живот в общите части на сградите в режим
на етажна собственост;
Красиви пространства пред входовете и около блоковете;
Обновяване на повече сгради по националната програмата за енергийна
ефективност.
Какви са проблемите:






Изострени отношения между съседи;
Занемарени входове, фасади и покриви на сгради;
Зле поддържани междублокови пространства;
Липса на доверие към Столична община и районните администрации.
Какви са нашите решения:







Консултиране на етажните собственици от служителите на специално
звено, създадено в Столична община, по всички възникнали проблеми;
Пълно съдействие на Столична община при възникнали спорове в етажна
собственост;
Иницииране на законодателни промени за предоставяне безвъзмездно на
собственост в идеални части, на собствениците на земята под сградите,
построени с право на строеж, при изрично заявено от всички желание за
придобиване. Това осигурява устойчива собственост и оставане на този
терен, независимо от случващото се със сградите. Дори и при погиването ѝ,
собствениците могат да търсят финансиране чрез залагане на терена;
При желание на собствениците Общината ще предоставя безвъзмездно
терени в междублоковите пространства за поддържане и ползване по
предназначение. Това ще позволи хората сами да поддържат зелените
площи, без Общината да се освобождава от основните си задължения на
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собственик като косене и поддържане на инфраструктурата. Общината ще
осигурява паркова мебел и растителност при кандидатстване по проекти
от етажните собствености;
Ще изискваме от правителството да компенсира собствениците в гр. София
и да осигури средства за безвъзмездно финансиране по националната
програмата за енергийна ефективност за повече сгради в столицата.

4.10. СОФИЯ – КУЛТУРНА
Културата е важен фактор в обществения живот на столицата с принос
за създаване на съвременни критерии и вкус в профила на София, и за
благосъстоянието на жителите му.
След обявяването ѝ за столица на България през 1879 година, София
развива и постепенно съсредоточава в себе си значителна част от културния
живот на страната. В наши дни в София се намират всички национални
културни институции, както и множество театри, киносалони, галерии,
оркестри, библиотека, концертни зали, музеи, „Софийска опера и балет“,
музикалният театър. В столицата живеят голяма част от хората, които
създават изкуството и културата на страната. София е обявена за „европейска
столица на киното“ заради условията, които създава за развитието на наймасовото изкуство.
За икономиката на София размерът на добавената стойност, създадена
от изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и
културния туризъм, е почти два пъти по-висока от тази за страната. Това е
закономерно отражение на факта, че в София се създава над 80% от този
продукт. Чрез изчисляване на икономическия принос на изкуствата,
културните и творческите индустрии, културното наследство и културния
туризъм се позволява културата да придобие възможност за инвестиционни
измерения чрез прилагане на бизнес модели за управление и финансиране на
общинските културни институти и центрове. Приносът от творческите и
културните индустрии в БВП според българската статистика ежегодно е над
4%.
Какви са нашите цели:


Чрез опазване културното многообразие на всички общини в Столична
община, опазвайки местните културни традиции и обреди, чрез подкрепа
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на местните творчески инициативи да продължим да развиваме столицата
като активен фактор и център на националната култура и духовност;
Политика, насочена към запазването на паметниците и културноисторическите ценности като важен фактор за пространственото качество
и идентичност на града;
Устойчива политика за опазване, разкриване, консервиране и
социализиране на археологическото наследство в столицата;
Активно участие на Общината със свои проекти по програма РА14
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана
по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014
- 2021 г. за възстановяване мрежата от киносалоните в страната чрез
реновиране на салоните на най-големите 10 читалища в столицата;
Развитие на програмите „Култура” и „Европа” на Столична община за
стимулиране на творческия потенциал на града;
Повишаване на атрактивността на историческия градски център и
градските паркове;
Подобряване и последващо развитие на културния и фестивален календар
на София;
Създаване на обща музейната система в града и нейното модернизиране;
Съхраняване и популяризиране на традиционна материална и духовна
култура, включително фолклор, етнография и градска култура.
Какви са проблемите:







Недостатъчно популяризиране на културните събития в София;
Липса на система от стимули, насочени към повишаване активността на
творческите общински институти, гражданите и НПО за развитието на
културния календар на града;
Хаотично създаване на събития по конкретни поводи, които нямат
устойчивост в развитието си;
Липса на идеи за използване на артистичния и културния потенциал на
София;
Липса на достатъчно културни институти в кварталите като киносалони,
театрални и концертни зали.
Какви са нашите решения:



Развитие на общинския фонд „Култура“ за стимулиране на създаването на
стойностни творби в областта на литературата, музиката, изобразителните,
визуалните и сценични изкуства в София на проектен принцип. Създаване
на общинска програма „Творческо развитие“ за участие на общината във
финансиране на разходи за обучение, състезания и събития за
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професионално развитие и умение на артисти, културни дейци и
професионалисти в сферата на изкуствата;
Развитие на съществуващите и обособяване на нови градски пространства
за култура на открито в „Градска градина“, „Борисова градина“, „Южен
парк“, „Западен парк“, парк „Заимов” и др.;
Изграждане на нова модерна акустична концертна зала, отговаряща на
всички съвременни норми, която да даде поле на изява на столичните и
гостуващите оркестри;
Разработване на цялостна концепция за развитие на общинските театри,
районните културни домове и читалищата. Определяне на общински
бюджет за поддръжка на читалищата вместо досегашното целево
отпускане на средства;
Запазване на монументални обекти при обновяването на града, така че да
съхраним и засилим идентичността и на кварталите;
Създаване на достъпен дигитален регистър на паметниците на
архитектурата и културата, интересен и достъпен за жителите и
посетителите на града;
Стартиране на програма за възстановяване и поддържане на фасадите на
исторически сгради в градския център;
Разработване на съвременни творчески и образователни програми за
всички общински културни институти, които да предоставят директен
достъп за учениците до визуалните и сценични изкуства в София, в
рамките на годишни програми за развитие на аудиториите, в това число
ще подкрепим и мрежата от училища за изящни, приложни и музикални
изкуства;
Утвърждаване от Общинския съвет на безплатен „културен фиш“ за всеки
ученик в столичните училища на възраст от 10 до 12 клас вкл., за
посещение на музеите и галериите в София.
Изготвяне на ежегодни програми за представяне на културата и
изкуството на столицата, в т. ч. фолклор, автентично творчество, културно
наследство и нематериални ценности, зад граница като част от
дългосрочната ни стратегия за популяризирането на страната по света;
Стимулиране на корпоративния сектор в София за създаването на
културни политики и некомерсиални проекти, посредством облекчения,
съответстващо финансиране и чрез сътрудничество с финансови институти
и инвеститори, които са включили в своята корпоративна политика като
приоритет подпомагането на културата в столицата;
Развитие на читалищата като средище на традициите и културата в
кварталите и селата в общината;
Разработване на политики за трайно подпомагане на съвременната
литература – политика за представяне на българската литература в
София, в страната и в чужбина, за развитие на училищните библиотеки и
за подпомагане на книгоиздаването;
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Създаване на публичен регистър на издателите в София, с
общественодостъпна информация, включително и за тиражите;
Създаване на общински фонд за подкрепа на изобразителни и визуални
изкуства, бюджет за монументални изкуства и такива, свързани с
градската среда;
Чрез възстановяване на кварталните центрове за развитие и прояви на
художествената самодейност да ги превърнем в естествени инкубатори за
нови творчески дарования по места. Изготвяне на програма за
мозернизиране на кварталните читалища и библиотеки;
Подкрепа на доброволчеството в музейната дейност и на участието на
граждани в музейните съвети;
Равнопоставено отношение към представителите на различните религии и
техните празници на територията на Столична община. Грижа и помощ за
манастирите на територията на т. нар. „Малка „Света гора“ от столичани
чрез различни форми и инициативи, стимулирани от общинската власт;
Създаване на национален съвет за монументални изкуства;
Концепция за развитие на културата на София – седем принципа за по-демократично
управление на културата в София:
 Културният живот е кислород за ръста на туризма и на бизнеса в града;
 Във всички хотели в София на видно място ще има музикален
афиш за седмицата и театрален афиш за седмицата на български
и един европейски език (по избор на хотела – английски, немски,
френски, испански или руски);
 Ще привлечем туроператорите за културна реклама сред
пристигащите туристи.
 Ще върнем правото на талантите да общуват със софиянци;
 Ще направим място за „малките“ частни концертни и художествени зали;
 Ще направим място за уличното изкуство, което е една от найхарактерните културни черти на Европа: сцени на улицата, сцени в
метрото, сцени в парка; артистите за най-посещаваните локации ще се
подбират от продуцентите на националните институти и на признатите
частни състави на София.
 Ще върнем правото на изява на талантливите деца;
 Ще създадем „Софийски фестивал“ на талантите и ще учредим „Награди
на кмета за големите таланти“ (за музикални и сценични изкуства, и за
изобразително изкуство)
 Рекламната политика на София трябва да се демократизира – рекламата в София
не може да е данък върху културата, както е сега; градската реклама трябва да е
естествено право на културата;
 Силно ще увеличим местата за културна реклама; ще се възстановят
афишарниците в града;
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Ще се въведе европейски ред в рекламата – за да не живее един афиш в
София по-малко от 4 часа, както е сега, и за да няма хаос и мръсотия, както
в близкото минало;
 Ще се създаде умен баланс между културната реклама и платената реклама
в града;
Ще се отдаде признание на частните състави от София, които пробиват сами,
които са на световно ниво и са гордост за града;
 Ще учредим „Награда за културно присъствие – „Бухалът на София“;
наградите ще са редки и ще са няколко; ще се дават за дългогодишна
дейност в областта на културата и за реално признание от жителите на
София;
 Лауреатите ще са културни посланици на София; ще получават издръжка
с участия в градските мероприятия и международния културен обмен, но
срещу това ще имат и отговорности към културния живот на града;
Ще установим реално партньорство с националните културни институи, които са
гордостта на София;
 Техният обществен статус трябва да се повишава; това са не просто
институции, но културни символи и носители на високата култура в
София;
 Те ще бъдат главните партньори на кмета в новата културна политика на
града;
По-малко халтура, по-малко сивота и по-малко провинциализъм в културата на
София;
 Ще стимулираме европейското качество; ще гоним връзкарството;
 Правителството – с резервации за купуване на билети за концерт, опера и
театър! Президент, премиер и кмет – всяка седмица на концерт да дават
пример на младите.

4.11. СОФИЯ ВЪВ ФОРМА
Спортът обединява хората, доставя удоволствие, помага за развитието
на таланти, допринася за уменията на младите, учи ги да се справят с
неуспехите и предлага много възможности за доброволчество. Спортът
допринася за здравословния начин на живот, а доброто здраве е важна основа
за приобщаване в училище и в обществото.
Особено важен за огромната част от хората е масовият спорт. Наш
основен приоритет е провеждането на нова програма „Спорт близо до нас“, чрез
която в следващите 10 години да се развие кварталната спортна
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инфраструктура. Това включва изграждането на малки многофункционални
комплекси за тренировъчни занимания и спорт във всеки район. По този
начин хората ще могат да спортуват, без да пътуват през целия град, което е
от особена важност за натовареното ежедневие на семействата с деца.
Спортът може да бъде използван и като средство за икономическо
развитие на града. Домакинствата на големи спортни събития могат да
генерират значителни приходи. В много страни си поставят като приоритет
домакинство на значими спортни прояви, което допринася и за решаване на
важни за града инфраструктурни, транспортни и социални проблеми.
Подобни прояви биха донесли допълнителен престиж и реклама за София.
Какви са нашите цели:







Приоритетно развитие на училищния и кварталния спорт, които дават
възможност за създаването на трайни навици в подрастващите и са
предпоставка за здравословен начин на живот. Също така са основа за
развитие на професионалния спорт;
Възстановяване сътрудничеството с държавата за реновирането на
нефункциониращи спортни съоръжения (басейни, игрища и спортни
площадки), включително такива в училища и детски градини, както и
развитие на програма за изграждането на нови;
Приоритетна подкрепа на клубове и дружества за развитието на детски и
юношески спорт;
Участие в организирането на големи спорни събития съвместно с
държавата и спортните федерации след анализ на ползите за града от тях.
Какви са проблемите:





Видима е липсата на спортни съоръжения в кварталите. Част от
изградените спортни обекти не функционират. Училищни басейни, големи
плувни комплекси като „ЦСКА“ и „Славия“, които се рушат;
Липсват координирани действия между Столична община и спортните
дружества и федерации (почти всички, от които са със седалище София) за
обща политика по развитието на детския и юношески спорт;
Липсват действия за развитие на Витоша като зона за активен спорт;
Какви са нашите решения:
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Разработване и финансово обезпечаване, включително и чрез публичночастно партньорство на изграждането на плувни басейни и физкултурни
салони към училищата като основа на училищния и кварталния спорт;
Въвеждане на задължителни стандарти по отношение на спортната
инфраструктура в училищните дворове (най-естественото място за
развитие на детския и квартален спорт);
Стимулиране изграждането на малки многофункционални комплекси
(басейни, игрища и спортни площадки) във всички райони, които да бъдат
леснодостъпни;
Подпомагане на възстановяването и обновяването на съществуващи
спортни обекти и площадки в междублоковите пространства;
Разработване на актуална програма в сътрудничество със спортните
дружества и спортните федерации за подкрепа в развитието на таланти;
Разработване в сътрудничество с държавата план за развитие на спорта на
Витоша;
Създаване на условия за изява на нови форми на съвременни младежки
спортни прояви и инициативи.

4.12. СОФИЯ – СИГУРЕН И СПОКОЕН ГРАД
За осъществяване на сигурността в общините задължението основно е
на държавата, а общината би могла да има само подкрепящи функции.
Независимо от това, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, кметът на общината има
значителни разпоредителни права към органите на МВР, които вероятно
рядко се използват. Поради това София не може да се определи понастоящем
като сигурен и спокоен град. За сигурността на гражданите и имуществото на
фирмите повече се грижат множеството частни охранителни фирми, които
действат в София.
Както казва бившият кмет на Ню Йорк (кметът, който превърна
мегаполиса от най-престъпния в един от най-сигурните градове на САЩ)
Рудолф Джулиани, в града действа теорията на „счупения прозорец“: „Ако в
една сграда е счупен един прозорец, и никой не го ремонтира, то след
определено време в тази сграда няма да остане нито един здрав прозорец“.
Теорията твърди, че когато обществото пропусне и не обръща внимание
на малките нарушения на реда, като изхвърлянето на боклук на места извън
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предназначените, вандализъм, пиене на публични места и други, провокира
другите хора към извършване на подобни или по-сериозни нарушения.
И обратно, активната работа по предотвратяването на малките
нарушения и наказването на нарушителите създава атмосфера на
нетърпимост към всички нарушения.
Какви са нашите цели:









Повишаване на ролята на Столична община в осигуряването на реда и
сигурността в полза на гражданите;
Повишаване на чувството за сигурност на гражданите за техния живот,
здраве и имущество, както и спокойствие за бизнеса;
Увеличаване на контрола по спазването на реда и сигурността, и
наказанията за нарушителите;
Чувствително подобряване на реда и сигурността през нощта;
Осигуряване на постоянно полицейско присъствие в селата от състава на
Столична община. В момента има само квартални с един приемен ден;
Гражданската сигурност – личната сигурност на гражданите, ефективното
противодействие на битовата престъпност, спокойствието и реда в
различните райони на столицата, с приоритет на сигурността на
обществени места и масови прояви, защитата от посегателства върху
имуществото на гражданите и гарантиране на гражданските свободи;
Инфраструктурната сигурност – с особено внимание на инфраструктурата
и най-вече на транспортната сигурност. Решително подобряване на
условията и системата за сигурност на столичния метрополитен в
техническо отношение (видеонаблюдение, контрол на метростанциите,
условия за евакуация чрез механизирани съоръжения и др.) и сигурността
в градския транспорт (автобусен, тролейбусен, трамваен).
Какви са проблемите:





Няма достатъчна сигурност, не се обезпечава спокойствието на
гражданите;
Увеличават се нарушенията на обществения ред и не се санкционират
нарушителите;
Продължава практиката за охраната и сигурността както на повечето
общински и държавни обекти, така и почти изцяло на частните обекти –
жилища и офиси, да се разчита на частни охранителни фирми, за което се
изразходва огромен финансов ресурс.
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Какви са нашите решения:











Въвеждане на ИТ система за подаване на сигнали за нарушаване на
правилата и обществения ред чрез мобилно устройство. Системата за
обработване и реакция на сигнала трябва да осигурява бързина и
адекватност на предприетите от Общината действия;
Осигуряване на осветителна енергоспестяваща система на всяка улица,
особено в „Студентски град“ (инициатива „Студентски град на светло”),
което доказано води до намаляване на престъпните прояви като кражби,
обири, вандализъм и пр.;
Доизграждане видеонаблюдението във всички детски градини и училища;
Доизграждане на видеонаблюдението в парковете;
Доизграждане на видеонаблюдението и сензорни датчици на знакови
софийски обекти и паметници;
Развиване на системата за видеонаблюдение и контрол на трафика по
основните булеварди;
Засилване на патрулите в маргинализираните квартали (гетата);
Осигуряване на по-често полицейско присъствие в парковете.
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5. СОФИЯ – ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ЗАМОЖНА

В София работят повече от 700 000 души, което е над една пета от
работната сила в България. Заетите са основно млади и високообразовани
хора. Те допринасят за 40% от брутния вътрешен продукт на България като
тенденцията е към повишаване на този процент. В столицата е концентрирана
над една шеста от производството в страната, като тя привлича повече от
половината от инвестициите.
В същото време бизнесът изпитва недостиг на квалифицирана работна
ръка, което застрашава по-нататъшното му развитие. Все по-голяма група хора
нямат знанията и (цифрови и ИКТ) умения, необходими за промяна на
работата в бъдеще. Има и голяма група хора, които са уязвими и за които
стъпката към започване на работа е все още непосилна.
Ето защо ще подпомагаме увеличаване на заетостта, укрепване на
икономиката на знанието и повишаване на квалификацията и уменията на
все повече софиянци. Чрез подобряване на бизнес климата, особено по
отношение на микро, малки и средни предприятия, ние ще направим така, че
работодателите, които допринасят за здравословния градски живот, да
намират най-важните условия за това тук, в София.
Какви са нашите цели:





Икономиката на София в бъдеще трябва да се развива преобладаващо на
основата на високите технологии и София постепенно трябва да
отдалечава от територията си неприсъщи и вредни за околната среда
производства;
Максимално използване на интелектуалния капацитет на софиянци и
спиране на „изтичането на мозъци“ от града, защото София е най-големият
„износител“ на квалифицирани млади хора за Западна Европа и САЩ;
Подпомагане на равномерното териториално развитие в отделните
градски функционални структури, което ще спомогне за намаляване на
паразитния вътрешен транспортен трафик.
Какви са проблемите:
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Няма последователна политика за стимулиране на високотехнологични
производства и потискане на развитието и изграждането на нови
трудоемки, нискотехнологични, вредни или опасни за здравето и критични
производства;
Има силно изразен териториален дисбаланс на разпределение на
създаването на брутен общински продукт – например в район „Младост“ е
съсредоточено създаването на 24% от общинския продукт, а в „Люлин“,
който е с 50 хиляди жители повече – само 2%;
Недостиг на квалифицирани специалисти в определени сектори;
Заради икономическото си развитие в София се усилва демографския
натиск, което от своя страна стимулира демографското „оголване“ както на
съседни общини, така и на цяла България.
Какви са нашите решения:










Осигуряване на инфраструктура и облекчено административно
обслужване на стратегически за развитието на oбщината инвеститори;
Създаване на общински дългосрочни програми за професионално
ориентиране и за непрекъсната и масова комуникация;
Поетапно извършване на пълноценна дигитализация на услугите на
общината за облекчаване на бизнеса;
Продължаване работата на обществен съвет за икономическо развитие с
участието на бизнеса за координиране на действията на общинската
администрация и бизнеса;
Възстановяване работата на регионалното сдружение на общини „Център“,
което да координира и съдейства за съвместни действия на Столична
община и съседните общини (Божурище, Костинброд, Своге, Горна
Малина, Елин Пелин, Самоков, Радомир и Перник) в развитието на
икономиката, транспорта, услугите и инфраструктурата;
Установяване на добро сътрудничество с академичните среди в областта на
науките за изготвяне на икономически анализи и прогнози, внедряването
на дигитални приложения и работа с големи масиви от данни;
Насърчаване на социалното предприемачество с цел осигуряване на
заетостта на уязвимите групи от населението.
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5.1. ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС, И АУТСОРСИНГА
Малкият и среден бизнес в целия развит свят са гръбнакът на
икономиката. В същото време този бизнес е подложен на неимоверен натиск
от бюрокрацията и често е лишаван от достъп до обществени поръчки чрез
дискриминационни условия в полза на едрия и близък до властта бизнес.
Липсват ефективни и работещи стимули за работата на микро, малки и средни
предприятия в София.
По последни оценки на „Българска аутсорсинг асоциация“ над 90% от
тези бизнеси са базирани в столицата и представляват 10% от нейната
икономика, над 15 % от заетите и 20 % от общия брой на фирмите в града.
Предвид бурното развитие на сектора и двуцифрения годишен ръст на
заетостта през последните години прогнозите са, че през 2019 г. този сектор в
България ще произвежда 5% от БВП на страната. Ayтcopcинг индycтpиятa в
Бългapия ce нyждae oт нови 13 хиляди дyши дo 2021 г.
Какви са нашите цели:





Подкрепа и подпомагане на дребния и среден бизнес на територията на
Столична община чрез улесняване на административното му обслужване;
Създаване на условия за честна конкуренция и прекъсване на пълзящата
монополизация в повечето обществени поръчки;
Превръщане на София в една от дигиталните столици на Европа;
Осигуряване на бърза писта за стартиране на бизнес.
Какви са проблемите:





Практиката на предрешени и организирани под лобистки натиск
обществени поръчки;
Обществените поръчки често се пакетират така, че стават достъпни само за
големи фирми;
Започването на микро или малък бизнес често е предопределено от
множество разрешителни режими и документация, издаването на част от
която отнема близо година.
Какви са нашите решения:
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Разработване на програма за подкрепа и подпомагане на развитието на
малкия и среден бизнес в София;
Разработване на икономически и организационно обосновани процедури
за облекчаване на достъпа на малкия и среден бизнес до обществени
поръчки, като се дава възможност по-често да се обявяват малки и средни
обществени поръчки;
Експресно онлайн обслужване на бизнеса, бързи общински регулации.
Регистрация на нов бизнес в София до 5 дни;
Създаване на общински център за предоставяне на финансови и
юридически консултации на стартиращи млади предприемачи;
Изготвяне на програма за развитието на София като град на знанието и
иновациите, заедно с браншовите организации от ИКТ и аутсорсинг
сектора.

5.2. СОФИЯ – ГРАД С ОПТИМАЛНИ ДАНЪЦИ И ДОБРИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ
Приетият бюджет за 2019 г. предвижда общо разходи от близо 1 751
млрд. лв., като едва 725 млн. лв. са собствени приходи на Общината.
Предвиден е дефицит от близо 231 млн. лв., като бюджетът предвижда всички
наличности по сметки от близо 251 млн. лв. да бъдат занулени. Съотношението
на дълга към собствените приходи, изравнителна субсидия и други трансфери
за местни дейности е 103% в края на 2018 г., което нарежда София измежду
най-задлъжнелите общини. Проблемът е съществен, защото последните
години бюджетът системно е на дефицит.
Горният кратък анализ показва, че в бюджета на Столична община
съществува значителен структурен дисбаланс, значителна зависимост от
финансиране от правителството и еврофондовете, и ограничена гъвкавост за
финансиране чрез дълг. За да може да поддържа устойчиво инфраструктурата
на града, бюджетът се нуждае от около 250-300 млн. лв. допълнителни
собствени приходи. Поради тази причина считаме, че трябва да бъде променен
режимът на данък върху общия доход в посока да се споделя между държавата
и общините.
Събираемостта на данъците, въпреки направените стъпки, все още
продължава да бъде на нивото на средното за общините в България, при
положение че София разполага с несравним човешки и ресурсен капацитет.
Например, събираемостта на данъка върху недвижимите имоти 71,2% за 2018
г., при средно за страната 72,05%.
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Бюджетът на София не съдържа индикатори за изпълнение и е трудно
да се правят оценки за изпълнение на поставените цели и резултати.
Задължителна е промяната на формата на правене на бюджет, която би
позволила и на гражданите, и на експертите да имат достъп до информация,
даваща възможност за определяне полезността на разходите.
Какви са нашите цели:










Неувеличаване на данъците;
Създаване на условия за прозрачно планиране и разходване на
бюджетните средства. Повишаване на информираността на гражданите,
чрез промяна формата на документите и качване на бюджета в
леснодостъпен електронен вид;
Оптимизиране на разходите на общината;
Подобряване на събираемостта за предоставяне на качествени и
пълноценни публични услуги;
Промяна на формата и начина на правене на бюджет и въвеждане на
„програмно“ бюджетиране, с цел по-голяма прозрачност и ефективност на
разходите;
Въвеждане на единна система за капиталово бюджетиране, включваща
системата на общинските предприятия и дружества;
Въвеждане на задължителен отчет (в края на годината) на кмета пред
общинския съвет и гражданите за изпълнението на бюджета;
Иницииране на разговори с правителството и Министерството на
финансите за промяна в структурата на данък общ доход и споделянето му
между държавата и Общината.
Какви са проблемите:








Ниска събираемост на основните данъчни и неданъчни приходи. Такива са
имуществените данъци, патентният данък, такса битов отпадък и др.
Използването на частни съдебни изпълнители от Общината излишно
натоварва с високи такси и разноски гражданите;
Недостатъчно оптимизирана данъчна политика;
Лошо планиране на най-важните за София приходи от данъци и такси;
Ежегодни няколкократни корекции на първоначално одобрения бюджет;
Чувствително нарастване на някои разходи ежегодно, при липса на
ефективен краен резултат от това финансиране (разходи за чистота,
битово-комунални дейности, озеленяване и др.);
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Дългогодишна повторяемост в неизпълнението на бюджета с огромни суми
– над 200 млн. лв. годишно;
Ниски реално получени приходи от разпореждане с общинска собственост
(продажби на земи и сгради и/или наеми от тях ). Основава се на ниския
административен капацитет и неумение да се организират своевременно
търговете за продажба на активите, и да се договарят справедливи пазарни
цени на наемите за общинската собственост, както и на корупционни
практики;
Много ниски приходи от дивиденти поради лошото управление на
общинските фирми, работещи на символични печалби или на загуба;
Несправедлива основа за таксата за битови отпадъци както за граждани,
така и за компаниите;
Извънредно ниска събираемост на глоби и санкции;
Много ниската събираемостта на наказателните лихви за забава и
неплащане на данъци;
Несъразмерно високи разходи за външни услуги;
Неизпълнение на ремонтните програми на общината и голямо
разминаване на планираните разходи за ремонти с реално извършените и
слаба организация на търговите процедури;
Планирани разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
(земя, сгради, инфраструктурни обекти) без ясна и прозрачна картина за
тяхната целесъобразност и ефективност;
Големи неточности, изразени в десетки милиони лева, при планирането и
отчета на разходите за транспортните фирми.
Столична община събира вземанията си от граждани чрез частни съдебни
изпълнители, което сериозно натоварва хората в затруднено положение.
Какви са нашите решения:







Неувеличение на местните данъци;
Въвеждане на електронна система за онлайн следене на бюджета;
Оптимизация на системата на собствени приходи и неувеличаване на
данъците;
Приемане на програма с действия за увеличаването на събираемостта на
текущите и просрочените данъчни и неданъчни вземания, както и
оптимизация на звената по администриране на данъчните приходи;
Въвеждане на единна система за капиталово бюджетиране, вкл. системата
на общинските предприятия и дружества. Ще въведем единен център за
планиране, програмиране и подготовка на инвестиционните проекти, с
ясен индикативен списък от резервни проекти, позволяващи постигане по
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голяма ефективност на инвестиционните разходи и по добро насочване по
райони, с оглед на равното им третиране;
Преразглеждане на принципа за начисляване и събиране на таксата за
битови отпадъци като основа за нея да стане реално изхвърлената смет;
Преразглеждане на договорите за наем на общинско имущество и
предоговаряне при по-изгодни условия за общината;
Увеличаване на приходите от дивиденти косвено, чрез оптимизиране и
подобряване дейността на общинските фирми;
Залагане на обекти с пълна проектна готовност за стартиране на тръжни
процедури в инвестиционната програма на общината;
Формиране на резервен лист от инвестиционни проекти, готови за
изпълнение при пълна публичност и прозрачност;
Повишаване на събираемостта на местните данъци чрез писмено
напомняне за просрочия, инкасо или принудително събиране от публични
изпълнители;
Прекратяване на практиката вземания на общината и общинските
дружества да се събират от частни съдебни изпълнители;
Анализиране целесъобразността и крайният ефект от нарастващите
разходи за външни услуги, битово-комуналните дейности, чистотата,
озеленяването, придобиването на дълготрайни материални активи (земя,
сгради, инфраструктурни обекти) и разходите за транспортните фирми и
публично оповестяване на резултатите от анализа.

5.3. КАЧЕСТВЕН И ПЕЧЕЛИВШ ТУРИЗЪМ
София е град с хилядолетна история, уникални природни дадености,
развита култура и изкуство, прекрасни със своята архитектура сгради,
разнообразни лечебни минерални води, добри ресторанти и нощни клубове.
Освен това София се намира на много комуникативно и вече транспортно
достъпно място в Европа и в региона.
За съжаление обаче, в града липсват елементарни услуги за туристите
– туристически карти с интересните обекти, професионални гидове с
разнообразни езикови умения, добре организиран обществен превоз от София
до близки туристически дестинации и т. н.
София има потенциала да се развие като целогодишна дестинация,
която да привлича бизнес и ваканционен туризъм. Градът все още се развива
като туристическа дестинация, но доброто съотношение между цената и
качеството на предлаганите туристически продукти и услуги привлича все
повече туристи.
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Какви са нашите цели:












Превръщане на София в атрактивна, разпознаваема, конкурентоспособна,
модерна и сигурна туристическа дестинация, позиционирана сред
водещите в Европа;
Развиване на разнообразни туристически услуги в града – от културни
фестивали, през конгресен и събитиен туризъм, до културно-исторически
и развлекателен туризъм;
Превръщане на София в столицата на интелигентния туризъм:
Дигитална: предлагаща иновативна информация, продукти, услуги, места
и преживявания в сферата на туризма и настаняването, отговарящи на
нуждите на потребителите чрез решения, базирани на информационни и
комуникационни технологии и дигитални инструменти;
Общината да подпомага и улеснява частния бизнес в развитието на
качествен туризъм;
Общината да подпомага рекламата на София като туристическа
дестинация;
Ръст на чуждестранните туристи с 10% и увеличаване на разходите за
престоя им;
Развитие на лечебния, медикъл и спа туризма на основата на минералната
вода;
Развитие на спортен туризъм (голф, ски, планински велотуризъм), както и
регионални или европейски турнири, първенства и други събития;
Разгръщане на възможностите за туризъм на „Софийска „Света гора“;
Прилагане на нова рамка за гостоприемство на практика чрез
стимулиране на временните инициативи за настаняване, основани на
модерни интернет платформи и улесняване на достъпа до хотели.
Какви са проблемите:







Хаотичните и в голяма степен безполезни действия на Общината по посока
развитието на туризма в София;
Липсата на връзки, контакти и координация на Общината с туристическия
бизнес;
Слаба реклама (и вътрешна и външна) на културното и историческо
наследство на София;
Слаба работа с хотелиерския и ресторантьорския бизнес;
Занемарени и изоставени архитектурни паметници в София;
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Недостатъчни и частични усилия за развиване и експониране на
археологическото наследство;
Слабо популяризиране на културното богатство на София в регионален и
европейски мащаб;
Липса на решения, базирани на информационни и комуникационни
технологии и дигитални инструменти за различни видове услуги и
маркетинг;
Липса на общинска политика по използването на минералните извори в
София.
Какви са нашите решения:














Развитието на рекламни кампании за популяризиране на София като
туристическа дестинация и работата по създаването на разпознаваем
бранд „София“;
Airbnb се превръща във все по-значим участник на туристическия пазар в
София. Средната заетост е 63%, като едва 35% от имотите се отдават
целогодишно. Липсва цялостно решение за модела Airbnb;
Разработването на туристически платформи за София и България и
включването на града в различни туристически приложения
(iLoveBulgaria, In Your Pocket, Farol City Guides, Sofia CulTour и други);
Създаване на мобилна мултиезична апликация за София, която да
представя
историческите
забележителности,
културния
афиш,
атракциите, хотелите и ресторантите в града;
Развитие на нови туристически продукти тип „изживяване“ в столицата
(специализирани турове, събития с добавена реалност и др.);
Подпомагане (организационно и финансово) създаването на електронни
гидове, интернет справочници и отпечатване на брошури с туристически
карти на София;
Откриване на нови директни линии от и към Летище София, за да бъде
поет засилен туристически поток;
Улесняване на изграждането на нови хотели и стимулиране на
предоставянето на собствени жилища чрез интернет платформи за
настаняване;
Улесняване на ориентацията на туристите чрез нови информационни
табла и знаци, увеличен брой карти на града, функционално мобилно
приложение за транспорта;
Развитие на конгресния и събитийния туризъм чрез разработването на
повече специализирани и мултидисциплинарни бизнес събития,
интегрирането на образованието и развлеченията, както и включването на
технологиите, в частност – виртуалната реалност;
Развитие на инфраструктура за използване на безценните за София
минерални извори чрез запазване и възстановяване функциите на
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съществуващите минерални бани, в т. ч. „Централната минерална баня“;
строеж на термални аквапаркове и басейни в столични паркове, както и в
районите „Панчарево“ и „Банкя“, река „Лесновска“, изграждане на чешми,
шадравани и фонтани в центъра на града и др.
Развитие на културния и фестивалния туризъм чрез организиране и
подкрепа на културни събития, фестивали;
Развитие и свързване на историческия център на града с Историческият
музей, Боянската църква, парк Витоша, минерални извори и СПА курорти
в региона;
Развитие на историческия туризъм;
Развитие на поклонническия туризъм;
Подобряване на съществуващите туристически атракции и създаване на
нови;
Превръщане на градския център в желана за туризъм зона;
Повишаване интереса на туристите към града чрез атрактивни спортни
събития, турнири, първенства и др.;
Подпомагане и подкрепа за реконструкцията и обновяването на
манастирите около София или т.н. „Софийска Света гора“;
Изготвяне на специални туристически обиколки на забележителностите
на София, в т.ч. и туристическа и поклонническа обиколка на „Софийската
Света гора“;
Осигуряване на бърз и лесен достъп до интернет – безплатен в училищата
и основните места в града;
Разширяването на мрежата от туристически информационни центрове;
Развитие на транспорта за улесняване на пътуването на туристи до
съоръжения и сгради от особен интерес. Въвеждане на двуезична система
за ориентация в градския транспорт; въвеждането на нощен транспорт.
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ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМАТА

В Програмата са дефинирани над 100 броя различни разходогенериращи инициативи за осъществяване. Те изискват правилни и точни
разчети за финансиране през периода на мандата. Инициативите обхващат
всички възможни общински направления и могат да бъдат обобщени като:
 Организационно-административни мерки – те НЕ залагат в себе си
специфичен разход;
 Капиталови инвестиционни разходи – това са различните мерки по
изграждане на нови сгради, транспортна инфраструктура, закупуване на
транспортни средства, изграждане и облагородяване на зелени площи и
други;
 Ремонтни разходи – цялата палитра от текущи ремонти на инфраструктура
и сграден фонд;
 Разходи за информационни технологии – за финансиране на инициативите
за електронна община, за „Смарт сити“, за сигурност и ред, и други;
 Разходи за отчуждителни процедури – те са необходими, за да бъде
възможно развитието на транспортната инфраструктура и на зелената
система в града;
 Разходи за учредяване на специализирани фондове с точно определена
насоченост – предвижда се:
 Създаване на общински фонд за образование;
 Създаване на фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми;
 Създаване на Специализиран грантов фонд за подпомагане на
гражданите на Столична община при изпълнение на енергийни и
технически обследвания за нуждите на техническите паспорти на
сградите и обновяване на сградния фонд;
 Развитие на общинския фонд „Култура“ за стимулиране на създаването
на стойностни творби в областта на литературата, музиката,
изобразителните, визуалните и сценични изкуства в София на проектен
принцип.
 Разходи за издръжка на общинската администрация и културните, и
социални дейности;
 Разходи за дейности по чистотата и други
107

Всички гореизброени видове разходи ще бъдат извършвани за
осъществяването на залегналите мерки в Програмата. Те имат разнороден
характер и особености. Предвидени са за реализация в 4 годишен хоризонт (
за целия мандат). За изпълнението им ще е необходимо провеждане на
обществени поръчки, което ще предопределя сроковете за цялостната
реализация. За осигуряване на финансовата им обезпеченост ще трябва
ежегодно, в периода на планиране на бюджета за следващата година, да се
заложат прогнозните стойности за всяка от мерките. Тези прогнозни стойности
ще залегнат в обществената поръчка. Прогнозната стойност се дава от
множество експерти в съответната област и се базира на текущите цени на
стоки, материали, цена на труда, сложност на изпълнение, транспортни
разходи и други фактори, които са динамични и се основават на движението
на пазара. Ето защо е невъзможно да се прогнозират на този етап реалистични
цени и разходи за разнообразните мерки в Програмата. Изходен пункт в
нашата дейност ще бъде остойностяването и залагането като прогнозни
стойности на максимално справедливи и отговарящи на пазарната среда
ценови равнища. Като:
 Значителна част от мерките в Програмата обхващат строително монтажни
и ремонтни дейност, за които има натрупана ценова история в общината, но
е ясно, че поради корупционните практики ТЕЗИ ЦЕНИ СА ЗНАЧИТЕЛНО
ЗАВИШЕНИ и не следва да се базираме на тях. Нашата оценка е, че при
сегашното управление на София, са залагани в обществените поръчки
средно с по 30% по-високи стойности. Освен това са допускани картелирания
между участниците в поръчките, което е довело до офериране на изкуствено
завишени цени. Ще спрем и практиката за обявяване на успешни на онези
обществени поръчки, в които се явява само по един участник и така се
нарушава принципа за конкуренция при поръчките.
 Що се касае до напълно новите инициативи в Програмата –
информационните технологични решения и смарт дейностите, то това е
невъзможно също да се прогнозира на този етап. Необходима ни е
предварителна ориентация за ценообразуването на този обем и обхват от
дейности, като се ангажираме да поканим изявени експерти в тази насока.
Възлагането на обществените поръчки ще бъде на директни разработчици
и ще спрем практиката да се използват посреднически фирми;
 Има неяснота за обема на отчуждителните процедури , които бихме провели
и на каква стойност ще бъдат те. Практиката в досегашната работа на
столична община е да се лимитират максимално отчуждителните процедури
и да се налага нерационално градоустройство. Намерението ни е да
променим визията на града и да използваме активно инструмента на
отчуждаването на важните за града територии.
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За да бъде направена реалистична оценка на способността на
настоящия бюджет на Столична община да осигури финансиране на
заложените мерки ще посочим неговите особености.
Бюджетът на Столична община се формира исторически от различни
ПРИХОДИ
 Те биват СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ( инкасират се от извършваните от
общината дейности и заложените по закон данъци и такси, в полза на
общинския бюджет). Това са:
 Общински данъци – имуществени данъци (данък недвижими имоти),
патентен данък, данък върху таксиметров превоз, данък дарения на
имущество, данък МПС, данък наследство, туристически данък, и др;
 Такси – такса битови отпадъци (ТБО), такси за технически услуги, такса
детски градини и детски ясли, такса за ползване на пазари и тържища,
такси от административни услуги, и др;
 Различни други приходи от дейността на общината – приходи от
продажби и услуги, стоки продукция; приходи от наеми; приходи от
дивиденти, приходи от лихви, приходи от застрахователни обезщетения,
приходи от курсови разлики при валутни операции и др;
 Глоби, санкции
 Наказателни лихви за неплатени данъци
 Постъпления от продажба на сгради, земя
 Дарения
 Приходи от концесии
СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА ВАРИРАТ ЕЖЕГОДНО
между 700 и 800 млн. лв., а планираните за 2019 г. – 732 млн. лв.
 Освен собствените приходи в бюджета постъпват и ПРИХОДИ ОТ
ДЪРЖАВАТА, така наречените трансфери за делегираните от държавата
дейности (обща субсидия). Техният размер се увеличава ежегодно и почти
достига размера на собствените приходи на общината. Това показва, че
цялата държава работи в полза на Столична община и се предоставят
огромни суми за инвестиции. Ако този процес се промени драстично, то
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приходите на общината значително ще намалеят и нейните възможности за
развитие ще се ограничат.

лв.

За 2019 г. ТРАНСФЕРИТЕ от държавата към общината са за 488 млн.

Със Закона за държавния бюджет на Р България (ЗДБРБ) за 2019 г. се
определят стойностните показатели за делегираните от държавата дейности.
В бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета
на Столична община, предвидените средства за финансиране на делегираните
от държавата дейности (обща субсидия) за 2019 г. са в размер на 478 459 733
лв. Спрямо разчетената със ЗДБРБ за 2018 г., общата субсидия е завишена с
68 336 365 лв. или 116,66 на сто.
Има ясна тенденция за ежегодни ръстове на субсидията от държавата
към общината и то с все по-големи суми. Посочваме таблица за илюстрация.

Наименование

ЗДБРБ за

ЗДБРБ за

Разлика

%

взаимоотношения с ЦБ

2018 г.

2019 г.

к.4 - к.3

к.4/к.3

Общо

428 901 368

488 552 433

59 651 065

113,91%

410 123 368

478 459 733

68 336 365

116,66%

10 154 700

742 100

-9 412 600

7,31%

9 482 700

0

-9 482 700

672 000

742 100

70 100

110,43%

8 623 300

9 350 600

727 300

108,43%

а/ обща субсидия и
др.трансфери за държавни
дейности от ЦБ
б/ трансфери за местни
дейности от ЦБ вкл.
- обща изравнителна субсидия
- трансфер за зимно
поддържане и снегопочистване
на общински пътища
в/ целева субсидия за
капиталови разходи

Таблица 1. Взаимоотношения на СО с централния бюджет за 2019г.,
сравнени с 2018 г.
Със ЗДБРБ за 2019 г. не се предвижда изравнителна субсидия за
допълване на местните дейности. Съгласно методиката за определяне на тази
субсидия, това се отнася за всички общини (в случая 19 на брой), чиито
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собствени приходи надвишават с повече от 20 на сто средните за страната на
човек от населението.
НАИМЕНОВАНИЕ
Разходи за делегирани от
държавата дейности
включително:
Функция "Общинска
администрация"
Функция "Отбрана"
Функция "Образование"
Функция "Здравеопазване"
Функция "Социални грижи"
Функция "Култура"

ЗДБРБ за
2018 г.

ЗДБРБ за
2019 г.

Разлика
2019-2018

%
промяна

410 123 368

478 459 733

68 336 365

116,66%

27 122 200

30 486 800

3 364 600

112,41%

5 481 050
320 730 313
28 622 672
19 140 508
9 026 625

6 059 690
378 727 160
30 854 620
22 228 446
10 103 017

578 640
57 996 847
2 231 948
3 087 938
1 076 392

110,56%
118,08%
107,80%
116,13%
111,92%

Таблица 2: Разчети за делегирани държавни дейности по функции за 2018
г. и 2019 г. (в лева)

РАЗХОДИ
Разходите биват:
 За трудови възнаграждения и осигуровки;
 За
издръжка
(облекло,
материали,
храна,
застраховки,
командировки, външни услуги и др.);
 Платени данъци, такси и административни санкции;
 Разходи за лихви по заеми;
 Стипендии;
 Плащания за общежития и помощи за домакинства;
 Субсидии за болничните заведения;
 Разходи за ремонти;
 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
(транспортни средства, инфраструктурни обекти и др.);
 Разходи за придобиване на нематериални активи – покупка на
софтуер, програмни продукти;
 Придобиване на земя;
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 Непредвидени неотложни разходи.
Общата сума на разходите на Столичната община е около 1 500 000 000
лв.
От тях капиталовите разходи са 632 701 155 лв. общо с оперативните
програми.
Структурата им е:



собствени средства (целева субсидия от държавата, банкови заеми,
СОПФ, собствени бюджетни средства) – 327 332 408 лв.
оперативни програми – 305 368 747 лв.
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ВКЛ.






Придобиване на ДМА – 436 571 528 лв.
Основен ремонт – 147 335 614 лв.
Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 5 010 948 лв.
Придобиване на земя – 10 000 000 лв.
Капиталови трансфери – 33 783 065 лв. (ДОСТАВКА НА 22 бр.
АВТОБУСИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - ПЕТ. и ДОСТАВКА НА 13 бр.
НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ)

Разликата между приходи и разходи е около 230 млн. лв. – това са
средства, налични по банковите сметки на Общината и получен дълг за
покриване на дефицита.
Или общата сума на бюджета надвишава 1,7 млр. лв.
Приетият бюджет за 2019 г. предвижда общо разходи от близо 1 751
млрд. лв., като едва 732 млн. лв. са собствени приходи на Общината.
Предвиден е дефицит от близо 231 млн. лв., като бюджетът предвижда всички
наличности по сметки от близо 251 млн. лв. да бъдат занулени. Съотношението
на дълга към собствените приходи, изравнителна субсидия и други трансфери
за местни дейности е 103% в края на 2018 г., което нарежда София измежду
най-задлъжнелите общини. Проблемът е съществен, защото последните
години бюджетът системно е на дефицит.
Дългът на общината нараства ежегодно. Неговият ръст се лимитира от
законовото изискване – „ежегодните разходи за обслужване на дълга да не
надхвърлят 15% от собствените приходи и изравнителната субсидия“.
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Столична община не получава изравнителна субсидия и затова този показател
се изчислява само спрямо СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ. Неговата стойност към
31 декември 2018 г. е 6,98% и се очаква в края на 2019 г. той да нарасне до
7,60%.
Следователно Общината е усвоила половината от законовия лимит за
дълг и може в предстоящия мандат да усвоява още кредити при необходимост.
Такава нужда ще възникне неминуемо, защото всички финансирания по
европейските програми (за метрото и за чистота, и др.) предоставят частично
средства (до 50% - 70%) от стойността на съответния проект. За разликата се
изисква СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ от страна на Общината. Това участие е на
голяма стойност и приходите на Общината са недостатъчни. Поради тази
причина ТРЯБВА да се вземе допълнителен заем, иначе няма да може да се
изпълни проектът.
В заключение:
 Не е реалистично да се планира бюджет БЕЗ дефицит. Трябва да сме
наясно, че ще се нуждаем от заемни средства за големите си
инфраструктурни и транспортни проекти.
 Резервите за финансиране на мерките по Програмата са в оптимизация на
всички разходи, особено за капиталовите и за ремонтите. За тях се
провеждат обществени поръчки и трябва значително да се намалят течовете
от там.
 Собствените приходи са недостатъчни за изпълнението на някои от мерките
по Програмата. Но с подготвените от нас инициативи ще увеличим
събираемостта им.
 Ще преразгледаме всички разходни пера и ще наложим стриктен контрол
при разходването на бюджетните средства.
Ето някои от проблемите, при решаването на които ще увеличим
приходитната си база и ще намалим разходите:



Дългогодишна повторяемост в неизпълнението на бюджета с огромни суми
– над 200 млн. лв. годишно;
Ниски реално получени приходи от разпореждане с общинска собственост
(продажби на земи и сгради и/или наеми от тях). Основава се на ниския
административен капацитет и неумение да се организират своевременно
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търговете за продажба на активите, и да се договарят справедливи пазарни
цени на наемите за общинската собственост, както и на корупционни
практики;
Много ниски приходи от дивиденти поради лошото управление на
общинските фирми, работещи на символични печалби или на загуба;
Несправедлива основа за таксата за битови отпадъци както за граждани,
така и за компаниите;
Извънредно ниска събираемост на глоби и санкции;
Много ниската събираемост на наказателните лихви за забава и
неплащане на данъци;
Несъразмерно високи разходи за външни услуги;
Неизпълнение на ремонтните програми на Общината и голямо
разминаване на планираните разходи за ремонти с реално извършените и
слаба организация на търговите процедури;
Планирани разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
(земя, сгради, инфраструктурни обекти) без ясна и прозрачна картина за
тяхната целесъобразност и ефективност;
Големи неточности, изразени в десетки милиони лева, при планирането и
отчета на разходите за транспортните фирми;
Приемане на програма с действия за увеличаването на събираемостта на
текущите и просрочените данъчни и неданъчни вземания, както и
оптимизация на звената по администриране на данъчните приходи;
Въвеждане на единна система за капиталово бюджетиране, вкл. системата
на общинските предприятия и дружества. Ще въведем единен център за
планиране, програмиране и подготовка на инвестиционните проекти, с
ясен индикативен списък от резервни проекти, позволяващи постигане на
по-голяма ефективност на инвестиционните разходи и по добро насочване
по райони, с оглед на равното им третиране;
Преразглеждане на принципа за начисляване и събиране на таксата за
битови отпадъци като основа за нея да стане реално изхвърлената смет;
Преразглеждане на договорите за наем на общинско имущество и
предоговаряне при по-изгодни условия за общината;
Увеличаване на приходите от дивиденти косвено, чрез оптимизиране и
подобряване дейността на общинските фирми;
Залагане на обекти с пълна проектна готовност за стартиране на тръжни
процедури в инвестиционната програма на общината;
Формиране на резервен лист от инвестиционни проекти, готови за
изпълнение при пълна публичност и прозрачност;
Повишаване на събираемостта на местните данъци чрез писмено
напомняне за просрочия, инкасо или принудително събиране от публични
изпълнители;
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Анализиране целесъобразността и крайния ефект от нарастващите
разходи за външни услуги, битово-комуналните дейности, чистотата,
озеленяването, придобиването на дълготрайни материални активи (земя,
сгради, инфраструктурни обекти) и разходите за транспортните фирми, и
публично оповестяване на резултатите от анализа.
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