
   
 

   
 

Протокол от заседание на работната група за съставянето на План за 
интегрирано развитие на община (Програма за София) 
 
Работната група е назначена със заповед на Кмета на Столичната община 
номер СОА20-РД91-226 от 22.07.2020 г. 
 
Дата на провеждане на заседанието 
От 17 Август 2020г. 
 
Място на провеждане на заседанието 
Зала 1 на ул. Московска 33 и онлайн 
 
Дневен ред 
1. Коментари от страна на членовете на работната група относно 
предварително изпратените от страна на Софпроект материали; 
2. Обсъждане на допирните точки на Програма за София с други стратегически 
планове и програми на общински и/или национално ниво; 
3. Обсъждане на програма-график за изработването на Програма за София; 
4. Общи 
 
Поканени и присъстващи 
1. Любо Георгиев – директор на ОП „Софпроект-ОГП“ и председател на 
работната група – присъства; 
2. Албена Атанасова – заместник-кмет по направление „Социални дейности 
и интеграция на хора с увреждания“ – представлявана на заседанието от Вяра 
Петрова, директор на Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и 
проекти“; 
3. Десислава Билева - заместник-кмет по направление „Зелена система, 
екология и земеползване“ – представлявана на заседанието от Антония 
Новакова, началник на отдел “Климат и енергия “ към Дирекция „Климат, енергия, 
въздух“; 
4. Кристиан Кръстев - заместник-кмет по направление „Транспорт и 
градска мобилност“ – присъства; 
5. Тодор Чобанов - заместник-кмет по направление „Култура, образование, 
спорт и младежки дейности“ – отсъства; 
6. Цветан Божинов - заместник-кмет по направление „Обществено 
строителство“ – отсъства; 
7. Бойка Къдрева - директор на Дирекция „Териториално планиране“ – 
представлявана на заседанието от Елена Иванова, експерт от Направление 
„Архитектура и градоустройство“; 
8. Георги Петраков - директор на Дирекция „Европейски политики и 
програми“ – присъства; 
9. Теодора Полимерова - директор на Дирекция Климат, енергия, въздух – 
представлявана на заседанието от Антония Новакова, началник на отдел 
“Климат и енергия , дирекция „Климат, енергия, въздух“;  
експерт от Дирекция „Климат, енергия, въздух“; 
10. Николай Пехливанов - областен управител на област София – отсъства; 
11. Ива Таралежкова - ръководител на екипа на „Форум гражданско 
участие“ – представлявана на заседанието от Георги Петров, заместник-
председател на УС на „Форум гражданско участие“; 
12. Надя Данкинова - изпълнителен директор на „Фонд за устойчиво градско 
развитие“ – представлявана на заседанието от Любомир Царев, старши 
експерт във фонда. 
 
 
 
На заседанието присъстваха и следните експерти от екипа на Софпроект, 
работещи по Програма за София: 



   
 

   
 

1. Станимира Николова, 
2. Жоржета Рафаилова, 
3. Даяна Николова, 
4. Емил Христов, 
5. Александър Петров, 
6. Невена Германова, 
7. Милена Борукова, 
8. Велина Григорова, 
9. Аглика Георгиева, 
10. Дарина Манолова. 
 
 
Обсъждане на точките от дневния ред 
 
1. Коментари от страна на членовете на работната група относно 
изпратените от страна на Софпроект материали 
Любо Георгиев прави уточнение, че приложените материали са  обобщение на 
това как Софпроект е организирал процеса до момента: показват това което е 
направено от Софпроект и това, което предстои да бъде направено и как се 
планира да бъде направено. Няма коментари от страна на присъстващите. 
Участниците в заседанието разбират и приемат приложенията, представени 
до момента. 
 
2. Обсъждане на допирните точки на Програма за София с други стратегически 
планове и програми на общински и/или национално ниво 
Няма коментари от страна на присъстващите. Участниците в заседанието 
разбират и приемат приложенията, представени до момента. 
 
3. Обсъждане на програма-график за изработването на Програма за София 
Любо Георгиев прави уточнение, че два са реперите, по които е изработен 
предложеният график. От една страна това краят на месец март 2021 г. - 
крайният срок за приемане на Програмата от страна на общинския съвет, 
който е установен в Наредбата за прилагане на Закона за регионалното 
развитие, обнародвана на 07.08.2020 г. в Държавен вестник. Според 
изискването на общинската Наредба за провеждане на обществени 
консултации на територията на Столична община преди да бъде гласуван 
документ от този тип е необходимо той да бъде представен за събиране на 
коментари в рамките на поне един месец. Срокът за събиране на коментари 
трябва да е изтекъл преди документът да бъде обсъждан в постоянните 
комисии на общинския съвет. В предложения график е предвидено 
обществената консултация да се осъществи от средата на февруари до 
средата на март. Това би оставило две седмици за разглеждането на документа 
в комисиите и последващото му гласуване, което е много оптимистичен срок. 
 
Вторият репер е графикът за изработването на Плана за действие за 
устойчиви енергия и климат (ПДУЕК). Графикът за съставянето на този план 
предвижда около ноември да бъдат известни и завършени анализите, а през 
март 2021 г. да бъде приключен самия план. Приемаме графикът на ПДУЕК за 
репер, защото в указанията на МРРБ климатът е посочен като много важен 
аспект за изготвянето на общинските планове за интегрирано развитие. 
Затова графикът е направен така, че да може част 6 Климат да съвпадне 
максимално с работата по ПДУЕК. 
 
В обобщение – ноември 2020 (ПДУЕК) и март 2021 (правилник за прилагане на 
закона) обуславят графика за изготвяне на ПИРО. 
 
Любо Георгиев прави също така пояснението, че работата по Част II (Цели и 
приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027) и по Част ІV 



   
 

   
 

(Определяне на зони за прилагане на интегриран подход) зависи изцяло от 
спецификите на общината и няма ограничения в самите указания на МРРБ за 
тематиката на зоните (както беше в случая с предварително дефинираните 
три типа зони за ИПГВР). 
 
Риск в така предложения график, освен краткото време за обсъждане и 
гласуване от общинския съвет, е и процедурата по преценка за 
необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО). В случай, че РИОСВ 
прецени, че е необходима направата на ЕО то обсъждането на документа, 
публично и в общинския съвет, ще може да се случи едва след нейното 
изработване. Теодора Полимерова съветва процедурата по преценка да бъде 
започната още на този етап. 
 
Антония Новакова пита дали на този етап е ясно дали Програма за София ще 
обхваща защитени територии. Отговорът е, че все още не можем да бъде 
казано, но едно от нещата, които биват анализирани са именно защитените 
територии. 
 
Георги Петраков изразява съображението, че 15.02.2021 е твърде късен момент 
за внасяне в общинския съвет и препоръчва внасянето да се случи най-късно до 
01.02.2021 
 
Аглика Георгиева пита дали Антония Новакова е наясно с прогреса по работата 
по обновяването на Програмата за отпадъци. Антония Новакова не може да 
отговори в момента на този въпрос, но ще попита. 
 
В този контекст Любо Георгиев информира групата, че има отговор на едва 
около 50% от изпратените към общински структури писма за данни, повечето 
от които са изпратени шест седмици преди провеждането на настоящата 
среща.  
 
Любо Георгиев пояснява, че от името на Софпроект са изпратени писма и към 
всички директори на дирекции и директори на общински търговски дружества 
с покана за предоставяне на информация за проекти, важни за тези звена, които 
би било удачно да се имат предвид при разработването на Програма за София. 
 
Любо Георгиев заключва тази точка с необходимостта от това графикът да 
бъде променен спрямо направени по време на заседанието коментари. 
 
4. Общи 
Любо Георгиев прави уточнението, че данните, необходими за анализите, се 
събират на ниво градоустройствена единица (ГЕ), когато това е възможно. 
Състоянието на всяка ГЕ ще бъде сравнявано със зададени във Визия за София 
цели и стъпки към тях. Тоест ще бъде оценявано колко и в каква степен са 
изпълнени целите на Визията за всяка ГЕ. 
 
Любо Георгиев казва, че срещите със заинтересовани лица се планира да се 
случат през януари. Такива срещи ще се организират на местата (ГЕ), които са 
идентифицирани като най-нуждаещи се от инвестиции. 
Коментар от няколко души, че е удачно в графика да се поясни, че такъв тип 
срещи ще се осъществяват през януари. 
 
Жоржета Рафаилова изразява надеждата, че ще може да се разчита на 
членовете на екипа на работната група при съставянето на индикативната 
финансова таблица, която е един от най-трудните моменти в процеса. 
 
Любомир Царев се съгласява с коментара на г-жа Рафаилова и пояснява, че от 
опита на фонда, в който той работи, е станало ясно, че е необходима известна 



   
 

   
 

гъвкавост при определянето на границите на зоните, както обвързването на 
възможността за инвестиции само и единствено в рамките на определените 
зони. 
 
Любо Георгиев е съгласен, че трябва да се помисли над този въпрос. Не бива 
Програмата да ограничава инвестиции, ако те ще са полезни за квартала или 
града като цяло. 
 
Георги Петраков пояснява, че в следващия програмен период интегрираният 
подход ще е водещ за определянето на инвестициите. Също и че е важно 
зоните да са малко на брой и да имат фокус. 
 
Миглена Герасимова пояснява, че при ИПГВР е съществувало изискването 
зоните да имат компактна територия, което при сегашния план не е така. Това 
е предимство, защото така може тематично да бъдат обвързани зоните за 
въздействие. 
 
Жоржета Рафаилова поставя въпроса за гъвкавостта на инструментите за 
финансиране. 
 
Любомир Царев отговаря, че зависи от това как ще бъде разписана Програмата. 
Със сигурност би било добре да се помисли тези зони да са по-гъвкави когато 
говорим за финансиране на проект чрез финансови инструменти. 
 
Любо Георгиев обобщава, че аспектът за границите на зоните и наличните 
инструменти трябва да бъде разгледан в процеса на създаването на Програма 
за София. Екипът на Софпроект ще предложи решения, за чието развитие и 
одобрение ще се разчита и на работната група. 
 
В заключение Любо Георгиев казва, че първите резултати от работата в 
Софпроект ще бъдат карти, които ще могат да се коментират публично. 
Концепцията за интегрираност я търсим през територията. 
 
Протоколът е съставен от екипа на ОП „Софпроект – ОГП“ на 01.09.2020 г. 


