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Увод 
 

2021-ва ще е първата година, в която Софияплан ще оперира като звеното, отговорно за 

създаването или координацията в създаването на всички общински стратегии и планове. Това е 

немалко предизвикателство, предвид разнообразната материя, с която се занимават тези 

документи. Установеният от Столичния общински съвет подход обаче е единственият начин, 

за да се постигне пълно и подробно съгласуване между общинските стратегии и планове, както 

и между тях и Визия за София. 

 

Извадки от правилника на Софияплан: 

чл.9 (4) Директорът  подготвя и представя пред борда отчет за изпълнението на годишната 

програма на предприятието, проект за годишна програма за дейността му за следващите 12 

месеца, както и бюджет за изпълнението на дейностите, вписани в тази програма. 

 

Чл. 10 (1) Бордът е орган, чиято функция е да подпомага дейността на предприятието, да 

приема неговата годишна програма, както и да прилага резултатите от работата на 

предприятието в сферата на работа на своите членове. 

(2) Бордът е съставен от: 

(a) двама представители на Кмета на Столична община; 

(b) ръководителите на следните направления: 

• Дигитализация, иновации и икономическо развитие 

• Правен и административен контрол 

• Финанси и здравеопазване 

• Обществено строителство 

• Транспорт и градска мобилност 

• Зелена система, екология и земеползване 

• Социални дейности и интеграция на хора с увреждания 

• Култура, образование, спорт и младежки дейности 

• Архитектура и градоустройство 

 

Чл. 14.  

(1) Общинско предприятие „Софияплан“ извършва своята дейност, следвайки одобрена от борда 

програма на дейностите и съответен бюджет за всяка финансова година. Програмата 

определя: 

1) дейностите, които предприятието ще извършва през съответната календарна година, 

съответстващи на предмета на дейност на предприятието, определени в правилника му; 

2) очаквания резултат от дейностите и мероприятията; 

3) размера на средствата за всяка от дейностите, предвидени в предложения бюджет. 

(3) В срок до първи ноември на текущата година, директорът представя пред борда 

предложението си за годишна програма на дейностите на предприятието за следващата 

година.  

(4) В срок до първи декември бордът е длъжен да се произнесе по предложената от директора 

годишна програма на дейностите и съответен бюджет. 

 

Настоящият документ представлява предложение за програмата на Софияплан за 2021 

година. Предложението е съставено на 12.11.2020 г. от Любо Георгиев, директор на Софияплан, 

с помощта на екипа на предприятието. Предложението е одобрено от борда на Софияплан на 

23.11.2020 г. 
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Работен капацитет 
Софияплан разполага с 23 щатни бройки, които могат да бъдат разпределени в три категории: 

• Общ персонал, общо 6 души (директор, счетоводител, офис мениджър, експерт връзки с 

обществеността, двама експерти информационни технологии) 

• Тесни специалисти, общо 15 души (експерти в следните сфери: геодезия, картография и 

ГИС; социология; урбанизъм; архитектура; екология; ландшафтна архитектура; 

транспортна инфраструктура, планиране и мобилност; техническа инфраструктура-

ВиК) 

• Незаети бройки, общо 2 (експерти в следните сфери: статистика и/или икономика; 

право) 

 

Всеки от 15-те тесни специалисти разполага с общо 210 работни човекодни на година (250 

общо работни дни на година, минус 32 дена платен годишен отпуск, минус 8 дена средно за 

болнични, или за неплатен отпуск), като един от специалистите е на договор на половин 

работен ден. Което ще рече, че Софияплан разполага с общо (210х14 + 105=) 3050 човекодни на 

година, общо за всички свои експерти. Това е времевият ресурс, който бива разпределен по 

различните дейности на предприятието. 

 

Основни дейности за 2021 г. 
Основните дейности на Софияплан за 2021 ще бъдат в няколко посоки, подредени по ред на 

приоритетност: 

1. Завършване и процедиране на Програма за София (планът за интегрирано развитие на 

общината за периода 2021-2027, наследник на Общинския план за развитие и на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие) 

2. Завършване на предложение за задание за изменението на Плана на София (Общият 

устройствен план на Столичната община) 

3. Мониторинг и актуализация на общински секторни планове и стратегии 

4. Изпълнение на дейности по общински стратегически документи 

5. Завършване на дейности, започнати през настоящата година 

6. Непредвидени задачи 

 

По този начин е разделена и програмата за 2021. Документът завършва с прогнозен бюджет за 

годината. 
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Програма за София  
Работата по Програма за София започна в Софияплан (тогава още Софпроект-ОГП) през май 

2020 г. Към настоящия момент е завършена една от най-трудоемките дейности по нейното 

съставяне – аналитичната част. На тази база до края на 2020 ще бъде съставено предложение 

за места за намеса, тоест квартали и населени места, към които инвестициите да бъдат 

насочени приоритетно. През 2021 работата ще бъде продължена с изработването на: 

• Включване на заинтересовани страни за обсъждане на местата за намеса 

• Определяне на проекти за тези места 

• Определянето на система и индикатори за наблюдение и оценка на прогреса по 

изпълнението на проектите 

• Процедирането на евентуално искане от страна на Регионалния инспекторат по 

околната среда и водите (РИОСВ) за изработване на Екологична оценка 

При изработването на документа ще използваме знание и консултация от мрежата за обмен на 

добри практики на Европейския съюз Урбакт, в контекста на участието ни в Com.Unity.Lab. 

Следва описание с повече подробности на отделните дейности. 

 

 

Включване на заинтересовани страни 
Това е една от съществените дейности при съставянето на Програмата. Освен, че на нея се 

дава особено значение в указанията на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ), тя е и залегнала като основен принцип в работата на Софияплан.  

 

За целите на комуникацията и въвличането в създаването на Програма за София сме ангажирали 

комуникационна агенция ImpACT. Агенцията разработи комуникационна концепция, която да 

организира и насочва процеса на въвличане. Създали сме секция на сайта на Софияплан, която 

информира за Програмата, а отскоро и специално видео.  

 

На базата на изводите от аналитичната част, в края на 2020 и началото на 2021 ще започне 

насочена, тематична комуникация относно установените особености на различните квартали 

и населени места на общината. Този процес ще цели да запознае обществото със състоянието 

на средата в отделните квартали/ населени места – застрояване, социална инфраструктура, 

околна среда и т.н. – и съответно техните най-съществени потенциали и дефицити. 

 

Предложенията за места за намеса, които ще произлязат от това, ще бъдат представени чрез 

срещи (на живо и/или онлайн) в кварталите, в които се предлага да бъде инвестирано 

приоритетно. Планирано е тези срещи да започнат през януари 2021 г. и в тях да участват 

представители на местните общности, на местния бизнес и на съответната районна 

администрация. В структурирането и организацията на първите такива срещи ще бъде 

въвлечен Форум Гражданско участие в контекста на водения от тях проект – „Вход за 

граждани“. Планира се също така провеждането и на консултации с общински съветници и 

централната общинска администрация. 

 

Публичните консултации ще завършат с финално обществено обсъждане. Софияплан ще 

поддържа постоянна комуникация през различни канали относно прогреса в работата по 

Програма за София и възможностите за включване. 

 

Обратната връзка, получена от срещите и консултациите, ще бъде използвана за подобрение 

на предложените места за намеса и проекти за тях. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

https://sofiaplan.bg/portfolio/program-of-sofia/
https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-planove-za-integrirano-razvitie-na-obstina-piro-za-perioda-2021-2027-g/
https://imp-act.agency/
https://sofiaplan-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sofiaplan_sofiaplan_bg/EYf7FBK0VjlLjqAalC--qH4BvBBz-vHJxHpFu_64Lqk6LQ?e=Xq3Sno
https://sofproect.com/portfolio/program-of-sofia/
https://www.youtube.com/watch?v=OB7MpLjgsN0&t=4s
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Очакван срок на завършване Първото тримесечие на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Радостина Попова 

Невена Германова 

Миглена Герасимова 

Миля Димитрова 

Александър Петров 

Емил Христов 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

105 човекодни общо 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Форум Гражданско участие 

Комуникационна агенция, която да бъде 

избрана чрез обществена поръчка 

 

 

Определяне на проекти 
Успоредно с дискусията за местата за намеса ще работим и по формулирането на предложения 

за проекти, които биха били най-удачни за преодоляването на установените дефицити. Това 

ще е т.нар. „програма за реализация“ на документа. До края на 2020 г. очакваме да получим и 

предложения от различните звена на Столична община за проекти, които те, в процеса на 

своята работа, са идентифицирали като важни за развитието на общината. Получените по 

този начин предложения ще помогнат за формулирането на проекти предложения, адекватни на 

установените нужди по квартали. Работата в тази дейност ще включва: 

• Съставянето на индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на Програма за София 

• Създаването на индикативна финансова таблица за тези проекти 

• Систематизиране на мерките и ресурсите, необходими за реализацията на 

предложените проекти 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване на работата до края на 

2020 г. 

Очакван срок на завършване Първото тримесечие на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Станимира Николова 

Калоян Карамитов 

Невена Германова 

Миглена Герасимова 

Цветан Колев 

Велина Григорова 

Жоржета Рафаилова 

Александър Петров 

Даяна Николова 

Емил Христов 

Милена Борукова 

Петър Мънъри 

Миля Димитрова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

255 човекодни общо 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Христо Харлов 

Николай Найденов 
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Аглика Георгиева 

Белин Моллов 

Икономист, предстои да бъде избран 

 

 

Система и индикатори за наблюдение и оценка на 
прогреса по изпълнението 
Всяка една стратегия, план или програма трябва да бъде съпътствана от добре обмислен набор 

от индикатори, чрез които да се следи прогресът по нейното изпълнение. Но това не е 

достатъчно. Трябва също да бъде определен организационен и експертен капацитет, чрез 

който да бъде проследявано прилагането на стратегията. И двете изисквания са необходими за 

това стратегията да има реален ефект върху общината, а не нейното създаване да е 

равносилно единствено на изпълнението на някое административно изискване. Затова от една 

страна в правилника на Софияплан е записано, че предприятието трябва „да провежда 

мониторинг на изпълнението на устройствените планове, както общ, така и подробни, на 

Плана за интегрирано развитие на община (Програма за София), на други общински 

стратегически планове, както и на всички секторни стратегии на Столична община“. От друга 

страна в работата на Софияплан, още със създаването на Визия за София, тече процес по 

определяне и структуриране на индикатори, които да важат за цялата община и всички нейни 

документи, и чрез които да се отчита промяната на средата. Работата в тази посока се 

изразява в създаването на няколко инструмента: 

• Паспорти на всички квартали и населени места в общината, които да показват както 

актуалното им състояние, така и тенденциите в тяхното развитие  

• Софтуерен инструмент за визуализация и анализ на стратегически документи, който 

да позволи максимално ефективно извличане на информация от тях и за тях и тяхното 

изпълнение, както и да улесни създаването на нови стратегии.  

 

Комбинацията между двата инструмента ще бъде начинът, по който Софияплан ще реализира 

система за докладване и осигуряване на информация и публичност, както за Програма за София, 

така и за всички останали общински планове и стратегии. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Първото тримесечие на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Станимира Николова 

Калоян Карамитов 

Невена Германова 

Миглена Герасимова 

Цветан Колев 

Велина Григорова 

Жоржета Рафаилова 

Александър Петров 

Даяна Николова 

Емил Христов 

Милена Борукова 

Петър Мънъри 

Миля Димитрова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

160 човекодни общо. 
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Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Жоро Пенчев 

Дарина Манолова 

Ангажиране на все още неопределени външни 

експерти. 

 

 

Екологична оценка  
Ако Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) прецени, че е необходимо 

съставянето на Екологична оценка за Програмата за София, то Софияплан ще ангажира външен 

експертен екип, който да извърши екологичната оценка. В такъв случай ще е необходимо 

провеждането на обществено поръчка. Този вид работа би се извършвала успоредно с 

работата по финализирането на Програмата. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване, по преценка на РИОСВ. 

Очакван срок на завършване Първото тримесечие на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Миля Димитрова 

 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

30 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Аглика Георгиева 

Външен екип 
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Планът на София 
Извършеното досега по подготовката на изменението на Плана на София (Общия устройствен 

план, или ОУП) е описано в страницата на Софияплан. Годишната програма на предприятието за 

2020-та предвиждаше заданието да бъде завършено в рамките на годината, но 

приоритизирането от страна на общинското ръководство на създаването на Програмата за 

София измести основната работа по заданието за изменение на ОУП за 2021 г. През 2020-та е 

работено по следните дейности: 

• Започната е работата по създаването на параметричен модел.  

• Създадена е база от данни с информация за ОУП 2007 и ОУП 2009. На тази база предстои 

изготвянето на карта на състоянията (2007, 2009, сегашно и планирано в ОУП) и 

тяхното сравнение. 

• Извлечени са целите от други общински стратегически документи – към момента са 

систематизирани и групирани целите на общинските стратегии, без да е правен анализ 

на тяхната връзка с ОУП. 

• Започнат е диалогът със съседните общини с цел добиване на техните ОУП, дори в не-

одобрен вид. 

• Завършено е изследване на световната практика. 

• Започнат е анализ на подробните устройствени планове (ПУП) – сравнение между ПУП, 

ОУП и фактическо положение в три градоустройствени единици. 

 

През 2021 г. ще бъдат извършени следните дейности: 

• Продължаване на работата по създаването на параметричен модел. 

• Създаване на транспортен модел на Столична община. 

• Изготвянето на карта на състоянията и тяхното сравнение. 

• Извличане на целите от общинските и националните планове и стратегии, които 

съвпадат с тези от Визия за София, но не са отразени в ОУП. 

• Придобиване на ОУП на съседните общини, дори той да е в проектна фаза и създаването 

на единна база. 

• Извършване на сравнителния анализ между ПУП, ОУП и фактическо състояние на 

възможно най-голям брой градоустройствени единици. 

• Описание на технологичния подход. 

• Целеполагане. 

• Формулиране на метода на работа по изменението на ОУП. 

• Разписване на задание за изменението на ОУП. 

• Разписване на задание за Екологична оценка. 

• Съгласувателни процедури. 

• Правни консултации. 

• Включване. 

• Мониторинг. 

 

Очакването ни е, че изпълнението на тези дейности ще ни позволи да предложим пълноценно и 

адекватно на реалността задание за изменение на Плана на София. 

 

 

Параметрично планиране 
Работата по параметричното планиране ще продължи по няколко начина: 

• създаването на паспорти на всички градоустройствени единици (този процес е 

обвързан със съставянето на Програмата за София) 

• определянето на индикатори (този процес е обвързан със съставянето на Програмата 

за София) 

• определянето на норми и стандарти, изследвайки българската и международната 

практики 

https://sofiaplan.bg/portfolio/izmenenie-oup/
https://sofiaplan.bg/portfolio/program-of-sofia/
https://sofiaplan.bg/portfolio/program-of-sofia/
https://sofiaplan.bg/portfolio/gradoustroistveni-edinici/
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• определяне на източниците на информация, очакваната (но и желана) честота на 

обновяване на данните и метод за обновяване на данните (търсейки възможност за 

автоматизация) 

• типологизирането на различните видове градоустройствени единици 

• тестването на различни софтуерни инструменти за обработка на данните 

• определянето на зависимостите между параметрите 

По всяка от тези задачи има осъществен в различна степен прогрес. Резултатът от тази 

дейност ще е тестов модел, който ще бъде усъвършенстван с годините чрез съвместна 

работа с различни външни на Софияплан експерти. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Втората половина на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Станимира Николова 

Калоян Карамитов 

Невена Германова 

Миглена Герасимова 

Цветан Колев 

Велина Григорова 

Жоржета Рафаилова 

Александър Петров 

Даяна Николова 

Емил Христов 

Милена Борукова 

Петър Мънъри 

Миля Димитрова 

Йосиф Рахия 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

320 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Дарина Манолова 

Радул Шишков 

Николай Найденов 

Delve (Sidewalk Labs) 

GATE (Софийски университет) 

 

 

Транспортен модел 
Създаването на макро транспортен модел на Столичната община е необходимост, за която 

експертите на Софияплан говорят от вече над две години. За съжаление прогресът в тази 

посока е твърде малък, като единствено в проекта за Наредбата за транспортните 

проучвания се споменава за такъв модел. Засега няма общинско звено, което ясно да е заявило 

желанието си да създаде и поддържа такъв модел, въпреки проведените множество разговори 

от наша страна. Поради тази причина планираме такъв модел да бъде създаден в Софияплан. Той 

ще е необходим при изменението на Общия устройствен план. В работата по него неминуемо 

трябва да бъдат включени представители на направление „Транспорт и градска мобилност“, 

както и на Центъра за градска мобилност. Ролите и обемът на задачите предстои да бъде 

уточнен. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 
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Етап на подготовка В много начален етап на подготовка. 

Очакван срок на завършване Постоянно продължаваща задача. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Цветан Колев 

Петър Мънъри 

Калоян Карамитов 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

175 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Предстои да бъдат определени. 

 

 

Карта на състоянията и тяхното сравнение 
Тази дейност се изразява в наслагването на различни отчетени и планирани състояния на 

средата и нейните елементи. За основа ще бъде използвана базата данни на София, която 

включва ОУП 2007, ОУП 2009, както и събраните до момента данни за състоянието на 

територията. Елементите на сравнението предвиждаме да бъдат: 

• Състояние 2009 г.: описва (ползвайки структурата на действащия ОУП) изходното 

състояние при началото на прилагането на плана 

• Състояние 2020 г.: описва сегашното състояние на средата, ползвайки структурата 

на действащия ОУП. Регистриране и оценка на елементи на ОУП, които са детайлирани и 

физически реализирани след 2009г. и налагат отразяване в плана в сегашния им вид.  

• Състояние 2030 г.: описва състоянието, което действащият ОУП е целял 

 

Сравнявайки началното (2009), сегашното (2020) и планираното (2030) състояния ще направим 

изводи за постигнатото, непостигнатото и отклонения спрямо поставените цели в Плана на 

София. Целим да направим и предположения за причините за разликите. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Първо тримесечие на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Милена Борукова 

Даяна Николова 

Калоян Карамитов 

Йосиф Рахия 

Александър Петров 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

95 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Не се предвиждат. 

 

 

Извличане на целите от общинските и националните 
планове и стратегии 
Общинските планове и стратегии задават нерядко цели, които имат пространствено 

отражение и последствия. В рамките на тази дейност ще бъдат извлечени целите от 

общинските планове и стратегии, които съвпадат с тези от Визия за София, но не са отразени 

в ОУП, както и цели и рамки от съществуващите стратегически документи на по-високо ниво. 
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Също така ще бъдат изразени пространствено и всички цели и стъпки от Визия за София, 

които засягат ОУП. Дейността ще се извърши в координация със завършването на Програмата 

за София (виж по-горе). 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Миглена Герасимова 

Калоян Карамитов 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

50 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Христо Харлов 

Жоро Пенчев 

 

 

Придобиване на ОУП на съседните общини 
Целта е създаването на единен ГИС-модел с ОУП на близките общини. Това ще позволи да може 

да се планира интегрирано, отчитайки стремежите на общините в агломерационния ареал на 

София, особено в контактните зони по общинската граница. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Първо тримесечие на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Калоян Карамитов 

Милена Борукова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

45 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Ива Белокапова 

 

 

Сравнителен анализ между ПУП, ОУП и фактическо 
състояние 
През 2019-та по поръчка на Софияплан от Съюза на урбанистите (СУБ) беше извършен 

сравнителен анализ ПУП-ОУП-фактическо положение на една градоустройствена единица (ГЕ) – 

Манастирски ливади-Изток. СУБ работят по възлагане на Софияплан и върху анализа на още 

четири ГЕ – кв. Кръстова вада- Изток, парк Борисова градина-Лозенец, кв. Витоша-ВЕЦ 

Симеоново и местност Зоопарка. Този анализ се очаква да бъде готов в средата на 2021-ва. 

Също по възлагане на Софияплан Place.Make се очаква да завършат през 2020 анализ на още три 

ГЕ – кв. Манастирски ливади-Запад, кв. Младост 2, кв. Редута. По този начин в началото на 2021 

ще има събрана детайлна информация за 8 ГЕ. 

 

През 2021 г. ще бъде разширен обхвата на този тип анализ с още няколко ГЕ, намиращи се в 

различни части на територията на общината. Целта е чрез преглед на инструментите и 
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начина на прилагане на ОУП да се идентифицират проблемни места, които имат нужда от 

внимание при изменението на Плана. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Първата половина на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Емил Христов 

Станимира Николова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

40 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Place.Make 

 

 

Описание на технологичния подход 
За да бъде процесът на изменение издържан и от технологична гледна точка, планираме да 

опишем какви са технологичните характеристики на данните, с които работим, на базите от 

данни и на процесите по придобиване, съхраняване, споделяне и обработка на данни. Задачата 

включва и описание на технологичния подход за двупосочно споделяне на данни между 

различните участници в процеса по изменение на Плана. Описанието ще засяга: 

• Начина на организиране на базата от данни: описание на каталога, връзката с Inspire, 

нормализация, други технически описания 

• Подхода, използван от Софияплан, при обновяването на базата от данни: възможности 

за свързаност, общински облак, ГИС-София 

• Съществуващата и планирана техническа обезпеченост: наличен хардуер и софтуер; 

методи за изчисления (през софтуер, през заявки към базата) 

• Подхода, който ще следва да бъде използван при предоставянето на данни към външни 

страни: лицензи, възможности за изтегляне (отворени данни) и др. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Йосиф Рахия 

Милена Борукова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

20 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Не се предвиждат. 

 

 

Целеполагане 
В рамките на тази задача ще бъде систематизирано и обединено знанието, извлечено от 

предходните задачи. На тази база ще предложим целите, които измененият ОУП ще трябва да 

постигне. Те ще бъдат обсъдени в различни формати, виж задача „Включване“. 
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Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Станимира Николова 

Калоян Карамитов 

Невена Германова 

Миглена Герасимова 

Цветан Колев 

Велина Григорова 

Жоржета Рафаилова 

Александър Петров 

Даяна Николова 

Емил Христов 

Петър Мънъри 

Миля Димитрова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

240 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Аглика Георгиева 

Николай Найденов 

Дарина Манолова 

Силвина Фурнаджиева 

 

 

Формулиране на метода на работа 
Необходимо е да подготвим подробно описание на стъпките, през които ще премине 

обновяването на ОУП, както и начина на управление и координация на този процес. Особено 

внимание ще трябва да бъде отделено на метода на включване на правния, комуникационния, 

мониториращия, симулационния и всички други външни екипи, които ще работят по процеса на 

обновяването на плана. Имаме желанието метода на работа по изменението да бъде 

демонстрация на това как може да се работи по-добре с ОУП и след приключването на 

изменението. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Края на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Миглена Герасимова 

Жоржета Рафаилова 

Калоян Карамитов 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

60 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Силвина Фурнаджиева 

 

 

Разписване на задание за изменението на ОУП 
По време на тази задача се подготвя текстът на заданието за изменение. Планираме да 

въвлечем и външни рецензенти в този процес. 
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Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Втората половина на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Даяна Николова 

Калоян Карамитов 

Миглена Герасимова 

Цветан Колев 

Велина Григорова 

Жоржета Рафаилова 

Александър Петров 

Станимира Николова 

Миля Димитрова 

Невена Германова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

165 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Предстои да бъдат избрани външни 

експерти-рецензенти. 

 

 

Разписване на задание за Екологична оценка 
По нормативни изисквания двете задания – за изменение и за Екологична оценка (ЕО) следва да 

бъдат съставени успоредно. За целта ще бъде въвлечен външен екип. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Втората половина на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Миля Димитрова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

40 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Аглика Георгиева 

Външни експерти 

 

 

Съгласувателни процедури 
Задачата включва поредица от дейности, изисквани по закон, сред които: 

• Организиране и провеждане на експертни съвети 

• Процедиране в комисии на Столичния общински съвет 

• Организиране на прилагането на решенията на общинския съвет 

• Организиране на документация и нейното процедиране 

• Организиране на обществени обсъждания по смисъла на общинските наредби 

• Подготовка на обществени поръчки 

• Съгласуване с държавни институции 
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Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Не може да бъде определен в този момент. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Даяна Николова 

Жоржета Рафаилова 

Радостина Попова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

110 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Не се предвиждат. 

 

 

Правни консултации 
Подготовката на заданието ще изисква чести и задълбочени правни анализи. За целта ще бъде 

въвлечен външен екип.  

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Постоянна дейност за цялата 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Даяна Николова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

20 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Предстои да бъдат избрани. 

 

 

Включване 
Включването на максимално широка част от обществото в процеса дори по съставяне на 

заданието е от съществено значение за неговия успех. За целта планираме да осъществим 

дейности в следните посоки: 

• Организиране на публични обсъждания на няколко места в общината, не само в София 

• Адаптиране на съществуваща или създаване на нова платформа за онлайн включване 

• Провеждане на информационни кампании и подтикване към ангажираност на 

широката общественост 

• Провеждане на образователни кампании за ролята на ОУП, например в училищата или 

в градския транспорт 

• Включване на максимално много общински структури в процеса 

• Привличане на публични институционални партньори 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Постоянна дейност за цялата 2021 г. 
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Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Радостина Попова 

Невена Германова 

Миглена Герасимова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

120 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Предстои да бъдат избрани. 

Силвина Фурнаджиева 

 

 

Мониторинг 
Желанието ни да ангажираме докторанти за целите на мониторинга на процеса не доведоха до 

успех. Предстои да преосмислим начина на извършване на тази дейност, която не се изисква по 

закон, но от опита ни с Визия за София смятаме за изключително ценна. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Постоянна дейност за цялата 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Предстои да бъдат определени. 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

20 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Предстои да бъдат избрани. 
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Мониторинг и актуализация на общински секторни 
планове и стратегии  
 

Мониторинг на изпълнението на Визия за София 
Софияплан развива система за мониторинг на качеството на средата и живота в нея на базата 

на комплекс от индикатори. Списъкът с индикатори се изгражда в рамките на работата по 

Програма за София и задачата Параметрично планиране. Той ще е директно свързан с 

индикаторите, определени във Визия за София. Създаването на паспорти на всички 

градоустройствени единици (също част от работата по Програма за София и Параметричното 

планиране), информацията за които ще е в географската база данни на Софияплан, ще е първата 

стъпка към постоянния мониторинг на изпълнението на Визията, както и на всички останали 

общински планове и стратегии. 

 

Координация при актуализацията на Стратегия за 
развитие на физическото възпитание и спорта 
Ролята на Софияплан в процеса по актуализация ще обхваща основно две направления: 

мониторинг на постигнатия резултат и координация на актуализацията. Това ще е първата 

секторна стратегия, която се актуализира след създаването на Софияплан и работата по нея 

неминуемо ще включва и доза процедурен експеримент. Планираме близка работа и постоянна 

координация с дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“. Мониторингът на 

постигнатия резултат ще включва анализ на вече събраните от дирекцията данни, както и 

дефинирането и поръчването на допълнителни изследвания. Възлагането на проучвания следва 

да се осъществи от дирекцията, съгласувайки вида проучвания и техните задания със 

Софияплан. Координацията на актуализацията ще включва структурирането на процеса, 

определянето на заинтересованите страни, дефиниране на дейностите за всяка една 

заинтересована страна, структурирането на необходимите данни и провеждане на постоянна 

комуникация и управление на дейностите. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Невена Германова 

Милена Борукова 

Станимира Николова 

Александър Петров 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

100 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Предстои да бъдат подбрани, в зависимост 

от обема задачи, които ще бъдат 

дефинирани. 

 

 

Координация при актуализацията на Програма за 
управление на отпадъците 
Действащата програма изтича през 2020-та. Нейната актуализация изчаква приемането от 

страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на Национален план за 
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управление на отпадъците в Република България за периода 2021–2028 г. Успоредно с това би 

могъл да започне процес на мониторинг на постигнатия резултат спрямо целите, заложени в 

настоящата програма. Софияплан ще работи в тази посока с дирекция „Управление на отпадъци 

и контролни дейности“. Възлагането на проучвания следва да се осъществи от дирекцията, 

съгласувайки вида проучвания и техните задания със Софияплан. В последствие, в процеса на 

същинската актуализация на програмата, ролята на Софияплан ще бъде координационна. Това 

ще включва структурирането на процеса, определянето на заинтересованите страни, 

дефиниране на дейностите за всяка една заинтересована страна, структурирането на 

необходимите данни и провеждане на постоянна комуникация. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои началото на работата. 

Очакван срок на завършване Края на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Миля Димитрова 

Петър Мънъри 

урбанист 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

45 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Аглика Георгиева 

Николай Найденов 

Допълнителни външни експерти 

 

 

Актуализация и внасяне на Стратегия „София играе“ 
Проектът за стратегия за ролята на местата за игра в общината и начините за тяхното 

създаване, адаптация и поддръжка е създадена в средата на 2019 г. от Софияплан (тогава 

Софпроект-ОГП) след възлагане от страна на тогавашния зам-кмет по „Зелена система, 

екология и земеползване“, Йоана Христова. Финалният вариант на проекта е формиран след 

провеждането на множество анализи, въвличането на различни заинтересовани страни, както 

и поредица от съгласувателни срещи с директора на Дирекция „Зелена система“, Главния 

архитект, кметовете или зам-кметовете на няколко столични района – Възраждане, Надежда, 

Нови Искър и Витоша, както и представители на техните администрации. Анализите и 

съответно предложените дейности в стратегията са актуални към май 2019 г. Софияплан 

предлага тази част да бъде опреснена и в последствие стратегията да бъде внесена за 

разглеждане от Столичния общински съвет. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да, но от 2019 г. 

Етап на подготовка Завършена задача, която трябва да се 

актуализира. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Александър Петров 

Даяна Николова 

Емил Христов 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

40 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Не се предвиждат. 
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Съставяне на задание за Подробен устройствен план 
(ПУП) на Природен парк (ПП) „Витоша“ 
В рамките на 2020 г. бяха проведени няколко срещи, инициирани от общински съветници, 

относно темата ПП „Витоша“. На тези срещи беше идентифицирана нуждата от създаване на 

ПУП за парка, който да регулира в детайл режима на ползване в него. Софияплан ще изработи 

задание за ПУП, който да обхваща цялата територия на ПП. Заданието ще трябва да премине 

през обществено обсъждане както в рамките на Столична община, така и в рамките на община 

Перник. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване 

Очакван срок на завършване Края на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Жоржета Рафаилова 

Александър Петров 

Миля Димитрова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

90 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Аглика Георгиева 

Николай Найденов 
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Изпълнение на дейности по общински 
стратегически документи 
Според информацията, с която разполагаме, Софияплан е включен като изпълнител (или се 

очаква да има някаква подпомагаща роля) в следните общински документи: 

• План за адаптация към климатични промени, приет от общинския съвет през май 2019 г. 

• План за действие за Зелен град, приет от  общинския съвет през юни 2020 г. 

 

Следва описание на задачите, описани в тези документи, в които Софияплан има някаква роля. 

 

План за адаптация към климатични промени 
Този документ предстои да бъде заменен в рамките на няколко месеца от Плана за действие за 

устойчиви климат и енергия (ПДУЕК), който е в процес на завършване от външен изпълнител 

към Дирекция „Климат, енергия, въздух“.  

 

Очакваме в ПДУЕК да задачите, в които Софияплан е водещ, да са следните: 

• Картиране на градския микроклимат. Това ще е задача, която изисква съществен 

финансов ресурс поради необходимостта от ангажирането на специфични технически 

средства и експертен капацитет. 

 

Задачите, в които Софияплан има поддържаща роля (или виждаме такава в помощ на 

Направление „Архитектура и градоустройство“, определен в плана като водещ изпълнител), и 

по които вече работим и ще продължим работата по тях и през 2021 г., са следните: 

• Проучване на възможностите и бариерите за развитие на зелени клинове в Столична 

община 

• Проучване на възможностите за насърчаване и подпомагане на градското земеделие на 

общинско ниво и изпълнение на пилотен проект 

• Картиране на уличното и междублоковото озеленяване 

• Засенчване в сградния сектор (детски градини, болници, училища, общински сгради) – 

проучване и изпълнение на пилотен проект 

 

Задачите, в които Софияплан има поддържаща роля (или виждаме такава в помощ на 

Направление „Архитектура и градоустройство“, определен в плана като водещ изпълнител), и 

по които не сме били потърсени, но и няма да имаме капацитет работа през 2021 г., са следните: 

• Изграждане на фонтани 

• Възстановяване и поддръжка  на съществуващи водни площи 

• Възстановяване и поддръжка на градски и извънградски чешми 

• Проучване на състоянието на съществуващите корекции на речните корита 

хидромелиоративни съоръжения, в т.ч. съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите (корекции на реки и дерета, и отводнителни полета) и 

съоръжения зя напояване 

• Проучване на възможностите и пилотно изграждане на системи за оросяване 

(мъглообразуватели) в зоните на спирки на градския транспорт и други обществени 

пространства 

• Проучване на възможностите за оползотворяване на дъждовна вода, включително за 

изграждането на необходимите съоръжения 

• Проучване на потенциала за увеличаване на пропускливите площи на територията на 

София 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 
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Очакван срок на завършване Ще премине в 2022 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Миля Димитрова 

Станимира Николова 

Милена Борукова 

Александър Петров 

Емил Христов 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

40 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Аглика Георгиева 

Предстои да бъдат избрани и други 

 

 

План за действие за Зелен град  
В този документ Софияплан (или по-точно Софпроект) фигурира само на няколко места. 

Очакваме също така да се наложи да подпомогнем дейностите, отредени на Направление 

„Архитектура и градоустройство“ (НАГ).  

 

Задачите, по които вече имаме някакъв напредък, са следните: 

• Подобряване на междублоковите жилищни пространства, включително тяхното 

детайлно картиране и приоритизация с цел увеличаване с 50% на дела на зелените 

площи 

• Идентифициране на нуждата и създаване на микропаркове в гъсто населени жилищни 

квартали 

Резултатът от тези задачи идва от действията по други дейности, по които работи 

Софияплан. Затова за тях не са определени самостоятелни човекочасове. 

 

Задачите, по които няма да имаме капацитет да работим през 2021 г., са следните: 

• Повторно използване на изоставени обекти и терени в рамките на града 

• Създаване на модел и оценка на рисковете от наводнения в следствие на климатичните 

промени 

• Защита, подобряване и разширяване на зелените коридори 

• Подобряване на използването на повърхностните води 

• Подобряване на паркирането 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Не. 

Етап на подготовка Предстои започване. 

Очакван срок на завършване Не зависи от Софияплан. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Не планираме ресурс за тях. 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

0 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Не се предвиждат. 
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Завършване на дейности, започнати през 
настоящата година 
Този тип задачи включват: 

• Изменение на Общия устройствен план за гробищен парк „Бакърена фабрика“ 

• Com.Unity.Lab 

• Зеленият ринг 

• Екосистемни услуги 

• Въздух, здраве и устройство на територията 

• ВЕЦ-Симеоново-Кръстова 

 

Изменение на Общия устройствен план за гробищен 
парк „Бакърена фабрика“ 
Продължава започнатата през септември 2020-та подготвителна работа по изменението на 

ОУП с цел разширяване на територията на гробищния парк „Бакърена фабрика“. Работи се в 

тесен контакт с Направление „Архитектура и градоустройство“. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Жоржета Рафаилова 

Велина Григорова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

60 човекодни общо 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Не се предвиждат за момента. 

 

 

Com.Unity.Lab 
Основните дейности от работата по този проект ще бъдат в полза на съставянето на 

Програма за София. Поради тази причина човекодните, отделени само по този проект, ще са 

най-вече за поддръжка на контакт с международните партньори, участието в (онлайн) 

семинари и подготовката на материали за общата платформа. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Невена Германова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

20 човекодни общо 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Ася Ламбрева, дирекция „Европейски политики 

и програми“ 

Михаела Попова 
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Иван Андриянов, дирекция „Климат, енергия, 

въздух“ 

 

 

Зеленият ринг 
Софияплан ще продължи да координира и консултира процеса, като извършва разнообразни и 

подробни градоустройствени проучвания на възможностите за реализация на Зеления ринг. 

През 2021 предстои публикуването на онлайн карта, която да послужи на Столична община при 

реализацията на концепцията. Ще бъде работено и по съставянето на по-детайлна концепция 

за развитието на проекта, като в тази задача ще бъде въвлечен по-интензивно екипът на 

„Зелена линия София“. Предвижда се заснемането на (части от) ринга със специализиран дрон с 

цел допълване на наличното знание за територията. Концепцията ще включва и 

предпроектните проучвания за реализацията на конкретна отсечка от ринга – частта между 

бул. „Шипченски проход“ и жп линиите, по протежението на река Слатинска. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Станимира Николова 

Александър Петров 

Петър Мънъри 

Цветан Колев 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

130 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Зелена линия София 

MYX Robotics 

 

 

Екосистемни услуги 
На основата на вече извършеното през 2020-та ще бъде продължена работата по 

картирането и категоризацията на различните видове екосистемни услуги. Създаденото 

знание ще бъде в основата на процеса по изменението на Общия устройствен план. Предвижда 

се въвличането на външни изпълнители, за да бъде обхваната темата в своята широта. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Края на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Александър Петров  

Даяна Николова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

100 човекодни общо. 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Аглика Георгиева 

Николай Найденов 

Институт по геофизика, геодезия и 

география на БАН 
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Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания на БАН 

Институт за гората на БАН 

 

 

ВЕЦ-Симеоново-Кръстова 
В рамките на тази задача от външния изпълнител (Съюзът на урбанистите в България) през 

2020-та биват извършвани следните дейности: 

• структуриране и изграждане на база данни и попълване на дефицити в 

съществуващата информационна основа 

• провеждане на теренни проучвания за допълване на информационната основа по 

различни теми 

• обработка и дигитализация на информацията от проведените теренни проучвания 

За 2021-ва се предвижда работата да включва: 

• разработване на целеви и проблемен анализ 

• графично оформление на проведените изследвания и свързаните с тях изводи  

• оценка върху градската среда по тематичните направления на „Градски стандарт“ 

• разработване на доклад, обобщаващ резултатите от целевия и проблемен анализ 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Милена Борукова 

Александър Петров 

Цветан Колев 

Емил Христов 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

40 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Съюз на урбанистите в България 

 

 

Изработка на топографска карта 1:10000 за 
територията на общината 
 

През 2021 Софияплан ще води процеса по възлагане, изпълнение, приемане на топографска карта 

в мащаб 1:10 000, 180 листа. Задачата включва – завършване на събирането и обработката на 

изходната информация, създаване на картографски модел, структуриран в ГИС (структуриране 

на съдържанието на картата по слоеве и атрибутни таблици), създаване на знакова система, 

рамково оформление и печат. Тази карта е много специфична и се изисква по закон за 

изработването на Общи устройствени планове. Заданието за нейното изработване е 

съгласувано с Агенцията по картография и кадастър. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка В процес на работа. 

Очакван срок на завършване Краят на 2021 г. 
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Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Милена Борукова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

10 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Николай Найденов 

ЦНИП-УАСГ 

Изпълнител на изработването на картата, 

избран по процедура по ЗОП 

 

 

Ново културно наследство 
Работата на външните експерти по идентифициране на недвижими културни ценности от 

периода след 1944 година – ценни образци на българската архитектура, построени в София след 

Втората световна война, ще приключи до края на 2020 г. Важна последваща задача са дейности 

по деклариране на предложенията, така че те да могат да бъдат включени в Националния 

публичен регистър на недвижимите културни ценности. Сред предложенията ще има сгради, 

ансамбли, комплекси, градски структури, части от квартали, градски пространства, 

ландшафти, архитектурно-скулптурни ансамбли и пр., като самите процедури за обектите 

може да наложат допълнителни експертни дейности и правни консултации, редом с 

административните процедури. При желание за сътрудничество от страна на НИНКН ще 

можем да предложим и съдействие за актуализацията и дигитализация на Националния публичен 

регистър на недвижимите културни ценности в частта му за СО. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 

Етап на подготовка Предстои началото на работата. 

Очакван срок на завършване Края на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Даяна Николова 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

20 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Анета Василева 

Емилия Кълева 

Юридически консултанти 

 

 

Централна баня - биография 
Като резултат от работата на  избраните екипи за Концепция за развитие на северното и 

източно крило на Централна минерална баня в София се събра изключително голям обем ценна 

информация и материали, които заслужават да бъдат достъпни за максимално много хора. Като 

завършващ етап от работата по този процес Софияплан планира да публикува богатия събран 

архив за сградата - недвижима културна ценност от национално значение. Тази информация, 

освен  да стане достъпна за широката общественост, ще послужи и като жив архив за 

последващите дейности за сградата. 

 

Продължение ли е на дейност от преходната 

година? 

Да. 
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Етап на подготовка Предстои началото на работата. 

Очакван срок на завършване Средата на 2021 г. 

Имената на експертите от Софияплан, 

които се очаква да бъдат ангажирани със 

задачата 

Даяна Николова 

 

Планирани човекодни, които да бъдат 

отделени на задачата от експертите на 

Софияплан 

15 човекодни общо. 

 

Имената на външните експерти, които се 

очаква да бъдат ангажирани със задачата 

Предстои да се определят.  
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Непредвидени задачи 
В чл.14 от правилника на Софияплан се казва следното: 

(7) По изключение, предприятието може да извършва непредвидени в годишната си програма 

дейности, отнасящи се за територии или проекти с голямо обществено и/или инвестиционно 

значение. Възлагането на такива дейности се осъществява от Столичния общински съвет или 

на Кмета на Столична община. 

(8) Директорът на предприятието може да разширява броя дейности, описани в годишната 

програма, стига това да не е за сметка на успешното и качествено изпълнение на описаните в 

програмата дейности. Директорът информира борда за такива случаи. 

 

Практиката показва, че такива задачи изникват в хода на годината. В разчета на 

разполагаемите човекодни са предвидени средно по 5 човекодни на тесен експерт за 

изпълнението на такива задачи. Това се равнява на една работна седмица за всеки от тези 

експерти в рамките на цялата 2021 г. Това ще рече, че ангажирането на Софияплан със задачи, 

които биха изисквали по-дълъг период на работа, ще изисква прекратяването на работата по 

вече планирани дейности, или увеличаване на броя на експертите в предприятието. 

 

 

 

 

Прогнозен бюджет за 2021 
Бюджетът на Софияплан е формиран изцяло от средства на общинския бюджет. Заявката ни 

към Общинския съвет за следващата година е за бюджет в размер от 1 459 500 лв. За сравнение, 

бюджет за 2020 г. е 1 453 032 лв. 
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