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Голяма част от средствата, включително финансирането от ЕСИФ, се предвижда да се
получат по няколко оперативни програми – ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна
среда“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Развитие на
човешките ресурси“. Разпределението на средствата по изброените оперативни
програми е показано подробно на (фиг. 31).
Основно проектите ще се финансират по ОП „Региони в растеж”, като средствата по
тази програма са 97% от целия бюджет на зона О1, от които 76% се предвижда да са по
приоритетните оси на ОПРР и 21% чрез Jessica. Финансирането по ОП „Околна среда”
за инженерната инфраструктура е 4%.
Средствата по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” се предвижда да
покрият разходите за обзавеждане и оборудване на общинска и държавна
образователна инфраструктура и представляват 0.62% от средствата за зоната.
Тъй като основният дял от бюджета на зона О1, като част от ИПГВР на София, се
очаква да получи финансиране по ОП „Региони в растеж“, разпределението на
финансирането от ОПРР по приоритетни оси и инвестиционни приоритети е показано
подробно на (фиг. 32).

(фиг. 31)..Разпределение на средствата за Зона О1 по оперативни програми
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(фиг. 32) Разпределение на финансирането на Зона О1 по ОП „Региони в растеж”

Най-голям дял от проектите ще се финансират по Инвестиционен приоритет 2 на
Приоритетна ос 1: „Действия за подобряване на градската околна среда, в това число
възобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на замърсяването на
въздуха” – 30%, следвани от проектите по Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна
ос 5 „Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство“ –
18%.
Предварителното разпределение на общия бюджет за Зона О1 в програмния период
2014-2020 е дадено в (таблица 11).
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(таблица 11) Разпределение на бюджет на зона О1 по години (2014-2020)
I етап
Група проекти
Група проекти 1: Централна гара
Група проекти 2: Бул. "Мария Луиза" и Лъвов мост
Група проекти 3: Женски пазар, Пиротска, Димитър Петков

II етап

III етап

2014
3%

2015
16%

2016
10%

2017
23%

2018
25%

2019
10%

2020
13%

75 420

821 865

1 190 124

4 497 639

8 260 769

15 558 860

16 245 940

9 688 140

12 033 470

3 214 606

9 220 809

13 832 259

192 000

6 368 000

195 050

14 045 850

9 866 782

5 474 496

7 374 779

2 712 455

5 913 775

Група проекти 4: Национален дворец на децата

5 000

125 000

105 893

5 747 986

4 693 668

200 000

0

Група проекти 5: Урбанистична ос Възраждане

399 500

5 635 500

5 598 365

5 273 167

2 408 675

6 747 000

9 063 000

963 000

10 093 500

10 122 706

22 188 147

15 360 234

0

0

Група проекти 7: Златна София

2 928 260

34 312 914

29 539 276

18 268 185

16 132 000

9 900 000

9 900 000

Група проекти 8: Бул. „Витоша“

372 735

8 868 856

4 048 455

487 380

2 929 230

115 200

3 820 800

Група проекти 9: „Граф Игнатиев“ и „Шишман“

834 002

15 572 414

1 690 983

639 866

4 670 511

60 000

1 990 000

3 678 512

14 003 912

4 001 665

39 125 080

63 360 500

6 858 000

10 332 000

0

0

1 334 533

24 839 123

15 839 123

0

0

178 750

1 723 750

2 876 719

12 752 332

12 637 101

1 018 000

0

69 675

1 454 839

1 822 130

23 416 345

20 577 201

8 776 695

8 776 695

279 721

4 035 973

4 346 501

6 661 252

9 222 500

30 642 500

30 642 500

215 175

3 965 925

790 325

0

0

0

0

19 882 939

126 693 768

80 549 062

178 591 806

197 298 549

82 780 710

103 052 710

Група проекти 6: Карето на толерантността, Ларгото и
Света Неделя

Група проекти 10: Национален Дворец на Културата
Група проекти 11: Борисова градина и Зоопарк
Група проекти 12: Южен парк
Група проекти 13: Площад Македония, Руски паметник и
бул. „Тотлебен“
Група проекти 14: Линейни обекти
Група проекти 15: Дисперсни проекти на социалната
инфраструктура
Общо за Зона с публични функции с висока обществена
значимост (О1)

173

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕИ РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ,
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
във Вашето бъдеще!

8.2.3. Бюджет на индикативния списък с проекти на Зоната с потенциал за
икономическо развитие (И1)
Индикативните проекти в Зоната с потенциал за икономическо развитие (И1) са
разделени в осем групи проекти.
Общият бюджет на индикативния списък с проектите на зона И1 възлиза на 780 403
787 лв. без ДДС. Най-голям дял от средствата представляват проектите за Група
проекти 8: Транспорт и комуникации, където основен източник на финансиране са
ЕСИФ и Столична община. Разпределението на средствата по групи проекти и по
източници на финансиране за Зона с потенциал за икономическо развитие (И1) са
показани на (фиг. 33) и (таблица 12).

(фиг. 33) Разпределение на бюджета за зона И1 по източници на финансиране

Най-голям дял сред източниците на финансиране за зоната представляват средствата от
европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ) – 53.3%, като в тях не са
включени 0.2%, които ще бъдат финансирани чрез финансов инструмент на ОПРР за
енергийна ефективност на жилищни сгради и 4.9% чрез JESSICA или общото
финансиране от ЕСИФ заема дял от над 58%.
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(таблица 12). Бюджет по групи проекти и източници на финансиране на Зоната с потенциал за икономическо развитие (И1)
Група проекти
Група проекти 1: СПЗ
Слатина Север - НПЗ Искър
Север
Група проекти 2: НПЗ
Искър юг
Група проекти 3: София Тех
парк
Група проекти 4: БАН Научен комплекс 1 (4-ти км)
Група проекти 5: БАН –
Научен комплекс 2 (7-ми- 8ми km)
Група проекти 6: НПЗ
"Изток"
Група проекти 7: ПЗ
Младост 1 А – разширение
Група проекти 8: Транспорт
и комуникации
Общо за Зоната с
потенциал за
икономическо развитие
(И1)

Общо за
групата

ЕЕ на
жилищни
сгради

Други
инвест.
Фондове
(Jessica)

Частни
инвеститор
и

Други
донори

9 345 309

0

0

0

0

0

6 371 722

0

0

0

0

1 023 750

0

18 315 833

0

0

73 500 000

0

55 206 609

12 648 035

0

7 669 058

0

37 892 000

0

0

42 132 694

2 478 394

0

4 956 788

0

0

3 745 000

0

19 371 140

8 431 407

0

3 469 853

1 547 325

0

1 547 325

0

9 542 979

594 803

0

1 758 269

0

0

0

0

104 623 471

76 008 234

0

35 262 966

0

0

0

5 000 000

415 942 812

154 079 529

0

87 149 796

1 547 325

37 892 000

78 792 325

5 000 000

ЕСИФ

Собствени
средства за
съфинансира
не

Изцяло
собствени
средства

Република
нски
бюджет

49 510 610

50 887 680

0

31 765 591

2 007 227

103 789 718

109 743 599
40 144 540
196 629 300
113 415 702
53 312 875
34 367 050
11 896 051
220 894 670

780 403 787
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Делът на финансовите средствата от Столична община е 19.7%. Той е формиран от
средства за съфинансиране на проекти по оперативните програми и проекти,. Подробно
разпределение на средствата по оперативни програми е показано на ( фиг. 34)
Най-голям дял от проектите, които ще се финансират от оперативните програми
представляват тези по ОП „Региони в растеж” – 66% от целия бюджет, следвани от тези
по ОП „Образование и наука за интелигентен растеж -- 17% и по ОП „Иновации и
предприемачество“ - 16%. Проектите, които ще се финансират по ОП „Околна среда”
са 4% от бюджета.
Разпределението на финансирането ОП „Региони в растеж” по приоритетни оси и
инвестиционни приоритети е показано на (фиг. 35).
Най-голям дял от проектите ще се финансират по Инвестиционен приоритет 2 на
Приоритетна ос 1: „Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на
градовете, възстановяване и почистване в това число възобновяване на терените за
вторично застрояване и намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на
мерки за намаляване на шума”, в която се включва и бизнес средата - 62%, следвани от
проектите по Инвестиционен приоритет 5 на Приоритетна ос 1, свързани с развитие на
градския транспорт – 34%.

(фиг. 34)Разпределение на средства по оперативни програми
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(фиг. 35) Разпределение на финансирането по ОП „Региони в растеж”

Разпределението на бюджета за Зона И1 през програмния период 2014-2020 е дадено на
(таблица 13)
.
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(таблица 13) Разпределение на бюджет на зона И1 по години
I етап

II етап

III етап

Група проекти

Група проекти ЗВІІ-1: СПЗ Слатина Север - НПЗ Искър Север

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5%

13%

24%

16%

19%

12%

12%

0

0

50 426 902

29 658 348

29 658 348

0

0

Група проекти ЗВІІ-2: НПЗ Искър юг

1 324 345

19 216 785

19 216 785

1 875

384 750

0

0

Група проекти ЗВІІ-3: София Тех парк

4 104 310

26 434 998

26 434 998

16 538 748

18 988 748 52 063 748

52 063 748

637 860

18 332 129

19 712 754

31 998 865

31 998 865

5 367 615

5 367 615

35 100

1 181 700

2 857 925

21 437 375

25 437 375

1 181 700

1 181 700

442 093

442 093

464 533

932 213

10 972 466 10 556 826

10 556 826

0

0

450 858

5 722 597

Група проекти ЗВІІ-4: БАН -Научен комплекс 1 (4-ти км)
Група проекти ЗВІІ-5: БАН – Научен комплекс 2 (7-ми- 8-ми km)
Група проекти ЗВІІ-6: НПЗ "Изток"
Група проекти ЗВІІ-7: ПЗ Младост 1 А – разширение
Група проекти ЗВІІ-8: Транспорт и комуникации
Общо за Зоната с потенциал за икономическо развитие (И1)

5 722 597

0

0

29 037 914 39 549 757 65 540 665 16 833 167 21 213 167 24 360 000
35 581 621 105 157 462 185 105 420 123 123 188 144 376 317 93 529 889

24 360 000
93 529 889
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8.2.4. Бюджет на индикативния списък с Проекти с общоградско значение (СФ)
Проектите с общоградско значение са по-мащабни транспортни проекти, които
обхващат повече от една зона за въздействие и поради това имат отделен бюджет. Те
включват изграждането на три големи булеварда, които следва да се финансират от
ОПТ и ОПРР, като изграждането им е предвидено да се състои в края на програмния
период 2019-2020 г., като в годините преди това ще се извършва проектиране,
подготовка на проекта и отчуждения, където е необходимо. Общият бюджет на
проектите с общоградско значение възлиза на 1,683,896,615 лв. без ДДС.
В бюджета на общоградските проекти е включено и изграждането на III
Метродиаметър на софийското метро, което ще се финансира от ОП „Транспорт” и
следва да започне през първия етап от програмния период 2014-2016 г., като към
момента се извършва идейното проектиране и подготовка на проекта. Общоградските
проекти включват и поетапно изграждане на велоалеи, съобразно изготвените планове
на неправителствената организация „Велоеволюция” през първите два етапа от
програмния период. Проектът е предвиден да се финансира по ОП „Транспорт”.
Към проектите с общоградско значение е включен също и пакет от неинвестиционни
проекти, т.нар. „меки мерки”, отнасящи се до всички зони за въздействие и включващи
дейностите, свързани с управлението и наблюдението на ИПГВР, както и различни
дейности за социална интеграция, повишаване на информираността, популяризиране и
разпространение на информация и други подобни дейности.
Разпределението на средствата по източници на финансиране е показано на (фиг. 36).
Разпределение на бюджет по източници на финансиране
Jessica, 30,154,020 , 1.79%
Републикански бюджет ,
206,545,192 , 12.27%

Частни инвеститори,
2,588,105 , 0.15%

Изцяло собствени средства ,
3,444,000 , 0.20%
Собствени средсрва за
съфинансиране , 205,116,134
, 12.18%

Средства от ЕСИФ ,
1,236,049,164 , 73.40%

(фиг. 36)Разпределение на бюджета проекти с общоградско значение по източници на
финансиране
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Разпределението на бюджета за общоградски проекти през програмния период 20142020 е дадено в следващата таблица.
(таблица 14)..Разпределение на бюджет на проекти с общоградско значение по години
I етап
Група
проекти

2014
3%

2015
40%

II етап

2016
40%

2017
5%

III етап

2018
4%

2019
4%

2020
4%

Проекти с
общогр.
54,140,550 652,502,662 659,113,555 96,511,572 83,933,209 68,867,534 68,827,534
значение

8.3.

Общ бюджет на ИПГВР

Общият бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие включва
бюджета на трите зони за въздействие, както и бюджета на проектите с общоградско
значение. Той възлиза на 4,467,107,384 лв. без ДДС, като разпределението му по
източници на финансиране е показано на следващата фигура.

ИПГВР: Разпределение на бюджет по източници
Финансов
на финансиране
Други инвест. инструмент ОПРР

Фондове (Jessica) 115 475 930
253 159 625
2,60%
Национални
5,70%
програми
0,00%

Частни инвеститори
556 555 124
12,54%

Републикански
бюджет
491 560 456
11,07%
Изцяло собствени
средства
4 691 887
0,11%

Средства от ЕСИФ
2 448 512 118
55,16%

Собствени средсрва
за съфинансиране
568 820 578
12,81%

(фиг. 37) Разпределение на общ бюджет на ИПГВР по източници на финансиране

ИПГВР следва да се финансира 55% от средства от европейските структурни
инвестиционни фондове, като участието на СО възлиза на 13% под формата на
съфинансиране и финансиране изцяло от бюджета, което за целия програмен период
възлиза на 573 512 464 лв. без ДДС.
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Финансирането по оперативни програми е показано на следващата (фиг. 38).

ИПГВР: Разпределение на средствата за
финансиране от Оперативните програми
ОПИП
106 704 300
2,76%

ОПДУ
1 250 000
0,03%

ОПТ
1 362 558 093
35,24%

Общо ОПРР
1 864 965 785
48,24%

Jessica
311 120 100
8,05%
ОПНОИР
112 109 702
2,90%
ОПРЧР
5 060 000
0,13%

ОПОС
102 643 113
2,65%

(фиг. 38) Разпределение на средствата по оперативни програми

Най-голям дял при финансирането на проектите, включени в ИПГВР от оперативни
програми има ОП „Региони в растеж”, която е главния източник за финнасиране на
развитието на градската среда, стоящо в основата на плана за градско възстановяване и
развитие. Средствата, които следва да бъдат осигурени от ОП „Региони в растеж” през
следващия програмен период възлизат на 1,864,965,785 лв. без ДДС, които не
включват 311,120,100 лв. от JESSICA. Тяхното разпределение по оси и инвестиционни
приоритети може да се види на следващата фигура.
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3.
Здравна
1.1 ЕЕ на
инфр/ра
8. Техническа помощ жилищни сгради
5. Регионален туризъм
4.
Регионална
47 984
3 700 000
84 083 500
158 262 510
соц. Инф/ра
1.1 ЕЕ на общински
969
0,20%
4,51%
8,49%
1 035 000
2. Държавна
и държавни сгради
2,57%
образователна инфр/ра
0,06%
31 958 622
9 167 740
1,71%
0,49%

ИПГВР: Разпределение на финансирането от ОПРР по оси

1.5 Градска мобилност
583 694 712
31,30%

1.2 Градска среда
808 639 216
43,36%

1.4 Социална и културна
инфр/ра
55 436 164
2,97%

1.3 Общинска
образователна инф/ра
81 003 352
4,34%

(фиг. 39) Разпределение на финансирането на ИПГВР по ОП „Региони в растеж”

Разпределението на бюджета за ИПГВР през програмния период 2014-2020 е дадено в
(таблица 15).
През първата година от програмния период се усвояват най-малка част от бюджета на
плана, поради стартирането главно на дейности по проектиране и подготовка на
проектите и реализират се единствено проектите, които имат нужната проектна
готовност. Това се основно проекти за обновяване и енергийна ефективност на
общински и държавни сгради и тези, чиято подготовка се финансира по Приоритетна ос
„Техническа помощ” на ОПРР и ОПТ 2007-2013.
През останалите години се усвояват между 9% и 24% годишно от средствата за целия
програмен период, като големите транспортни проекти, с изключение на метрото,е
прието да се изпълняват през последните години, тъй като повечето нямат нужната
проектна готовност и изискват големи отчуждения.
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(таблица 15) Разпределение на бюджет на ИПГВР през програмния период 2014-2020
I етап
ИПГВР

Общо

Зона с преобладаващ
социален характер (C1)
Зоната с потенциал за
икономическо
развитие (И1)
Зона с публични функции
с висока обществена
значимост (О1)
Проекти с общоградско
значение (СФ)
Общо за ИПГВР

II етап

III етап

1 213 957 438

2014
3%
37 449 180

2015
23%
128 448 341

2016
24%
151 324 600

2017
15%
288 954 496

2018
17%
321 578 594

2019
9%
139 520 606

2020
9%
146 681 620

780 403 787

35 581 621

105 157 462

185 105 420

123 123 188

144 376 317

93 529 889

93 529 889

788 849 544

19 882 939

126 693 768

80 549 062

178 591 806

197 298 549

82 780 710

103 052 710

1 683 896 615

54 140 550

652 502 662

659 113 555

96 511 572

83 933 209

68 867 534

68 827 534

4 467 107 384

147 054 290

1 012 802 232

1 076 092 637

687 181 062

747 186 668

384 698 740

412 091 754
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СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИПГВР

9.
9B

9.1. Основни структури отговорни за изпълнение на ИПГВР
41B

Орган за управление (ОУ) на ИПГВР е Дирекция „Програми, проекти и
инвестиционни политики ”(ППИП), която е на пряко подчинение на Кмета на
Общината. Той носи цялата отговорност за надеждно и качествено изпълнение на
ИПГВР, съгласно изискванията на националното и европейско законодателство и
осъществява цялостно наблюдение, финансово управление и контрол на средствате по
плана. ОУ определя практиката на сътрудничество с обществените организации и с
обществеността като цяло, като разработва процедури за връзки с обществеността и
установява механизми за връзки с ведомства, секторни управления, други общини и
т.н.
ОУ подготвя, а Кметът одобрява, системата за оперативен контрол и отчетност на
реализацията по проекти, както и органите по мониторинга на реализацията на ИПГВР.
ОУ делегира функции и задачи на Изнесеното звено за изпълнение на ИПГВР (ИЗИ).
Определянето на служители в ИЗИ се извършва от Кмета на Общината със Заповед за
сформирането на екип от 10 експерта, като заповедта се издава за целия срок на
изпълнение на ИПГВР. Основната дейност на ИЗИ ще бъде оперативното управление
на плана. Това включва, без да се ограничава до:
- Цялостно административно, финансово и техническо изпълнение на ИПГВР;
- Координация между страните в изпълнението на ИПГВР;
- Процедури по възлагане на обществени поръчки – подготовка на документации за
участие, провеждане на процедури за обществени поръчки, участие в комисии за
избор на изпълнители;
- Контролира съответствието на изпълняваните проектни дейности съгласно
Програмата на ИПГВР;
- Администриране на ИПГВР – отчитане, докладване, съблюдаване на договорните
задължения, осъществяване на мерки за публичност и визуализация, архивиране
на проектно досие, следене за нередности, мониторинг и контрол;
- Финансово управление и осчетоводяване;
- Съблюдаване на напредъка по ИПГВР – текущ и периодичен мониторинг;
- Приемане на изпълнението на проектни дейности, възложени на външни
изпълнители.
Основни функции на отделните членове на ИЗИ
42B

Ръководител
Функциите на ръководителя са както следва:
- Организира цялостната дейност на ИЗИ и свиква заседанията му;
- Ръководи изпълнението на ИПГВР в рамките на заложения график, включително
чрез иницииране и организиране на проверки на място;
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- Осъществява комуникация с органи и институции, които имат отношение към
изпълнението на ИПГВР;
- Ръководи дейностите по преглед, анализ и одобрение на техническата
документация, изготвяна в рамките на проектите (прединвестиционни
проучвания, идейни и работни проекти и др.);
- Организира отчитането на дейностите по проекта;
- Предлага на Дирекция „Програми, проекти и инвестиционни политики”
(„ППИП”) и на Кмета на Столична община необходимите мерки за преодоляване
на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на ИПГВР;
- Синхронизира дейността на специалистите от общинската администрация с екипа
на външните консултанти;
- Съгласува окончателно изготвените доклади за напредъка и ги представя на
Дирекция „ППИП” и на Кмета на Общината;
- Отговаря за наблюдението и контрола за изпълнението на сключените договори
по проектите, включени в ИПГВР;
- Организира разработването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение
към управлението и изпълнението на ИПГВР;
- Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и
препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от
представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган и Одитиращия
орган;
- При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, на
който и да било етап от изпълнението, докладва на Кмета на Общината
При изпълнение на задълженията и отговорностите си ръководителят на проекта се
подпомага от съответните лица от ИЗИ и екипа на избрания външен изпълнител на
техническа помощ за управление, както и от длъжностните лица и институциите,
включени в изпълнението на проекта.
Координатори за всяка зона за въздействие – 3 бр.:
- Подпомагат Ръководителя на проекта при изпълнение на задълженията им;
- Координират дейността на ИЗИ и работата на външните изпълнители;
- Отговарят за изготвянето, осъществяването и своевременния обмен на
кореспонденция и информация до всички заинтересовани страни – партньори,
изпълнители, външни органи и институции и др.;
- Съхраняват и поддържат регистри на документацията и цялостния архив по
изпълнение на ИПГВР, както и електронен регистър на документацията по
проектите;
- Координират оперативната комуникация между всички страни, участници в
процеса на изпълнение на ИПГВР;
- Съгласуват месечните справки, доклади за напредъка по изпълнение на ИПГВР и
окончателен доклад;
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- Участват в изпълнението на мерките по информираност и публичност на проекта;
- Осигуряват достъп на членовете на екипа до документацията по проектите, с цел
изпълнение на задълженията им;
- При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, на
който и да било етап от изпълнението на проекта, докладват на заместникръководителя на проекта;
Юрист – 1 бр.:
-

Осъществяват цялостното правно-нормативно обслужване на ИПГВР;

- Упражняват текущ контрол за съответствие на изготвените в рамките на плана
документи с нормативните изисквания;
- Съгласуват документациите и договорите за обществени поръчки, свързани с
проектите, включени в ИПГВР;
- Изпълняват необходимите дейности по провеждане на обществени поръчки за
дейности, попадащи в обхвата на проектите;
- Осъществяват процесуално представителство за нуждите на ИПГВР;
- Участват в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите в
процедурите за възлагане на обществени поръчки в рамките на проектите;
- Организират осъществяването на всички идентифицирани законови процедури
съгласно ЗУТ, по уреждане на собствеността, промяната на предназначението,
съгласуване на изготвените инвестиционни проекти и издаване на разрешително
за строеж;
- При откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било
етап от изпълнението на проекта, докладват на ръководителя на проекта.
Финансист – 1 бр.:
- Отговаря за изпълнение на Бюджета на ИПГВР;
- Отговаря за целесъобразността на поеманите задължения и извършваните
разходи;
- Съгласува всички договори за възлагане на обществени поръчки относно
разходните им части;
- Проверява, съгласува и одобрява платежни документи за изразходвани средства;
- Извършва одобрените от ЗИ и общината разплащания с изпълнителите по
отделните договори;
- Отговаря за разпореждане по сметката на Бенефициента, по която се извършват
плащания;
- Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото
законодателство;
- Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно
записване и съставя финансови отчети, в съответствие с изискванията и основните
принципи на Закона за счетоводството;
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- Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта;
- Съгласува финансовите части на исканията за плащане;
- Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на
стопанските операции и разходването на средствата по договора за безвъзмездна
финансова помощ;
- Отговаря за съхраняването и архивирането на цялата счетоводна информация,
свързана с изпълнението на проекта, съгласно Глава 6 от Закона за
счетоводството и изискванията за „одитна пътека”;
- Осъществява връзка и взаимодействие с външни контролни органи във връзка с
финансово-счетоводните дейности;
- Идентифицира и докладва своевременно на ръководителя за нередности при
изпълнението на проекта, както и за случаи, в които може да се предполага, че са
налице нередности;
Архитект/Урбанист – 1 бр.:
- Събира, анализира и предоставя информация на Ръководителя на проекта и на
координаторите на зоните за въздействие относно териториите в обхвата на
зоните за въздействие, в които ще се реализират проектите, заложени в ИПГВР;
- Изготвя справки за прединвестиционни проучвания за проектите, включени в
зоните за въздействие и в ИПГВР, относно предстоящи процедури по
изработването и одобряването на проектите и плановете (ПУП-ПРЗ или
изменение на ПУП);
- Подготвя всички необходими предварителни съгласувания на Технически задания
с експлоатационни дружества и компетентни органи съгласно изискванията на
ЗУТ, ЗООС и ЗКН;
- Участва в подготовката на тръжната документация за обявяване на обществени
поръчки в частта, отнасяща се до техническите изисквания към експертите в
областта на инвестиционното проектиране/устройственото планиране и до
специфичните изисквания за изпълнението на съответния план/проект;
- Подготвя необходимите документи и чертежи/картна основа, вкл. и на цифров
носител, за изпълнението на обществени поръчки за инвестиционни проекти и
устройствени планове;
- Консултира изпълнителите на обществени поръчки за заложените в ОУП на
Столична община и в ИПГВР устройствени параметри и специфични изисквания
към проектите;
- Подпомага процеса на съгласуване на проекти, включени в зоните за въздействие
и в ИПГВР;
- Участва в изпълнението на мерките по информираност и публичност на проекта;
- При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, на
който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на ръководителя на
проекта;
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Експерт по управление на проекти – 1 бр.:
- Подпомага дейността на екипа за стриктното прилагане на изискванията на
националното законодателство и установените норми на ЕС, спазвайки
принципите за икономичност, ефективност и ефикасност на направените разходи;
- Консултира изпълнението и отчитането на проекта, в съответствие с изискванията
на ОУ на ОПРР, като съдейства за изготвянето и внасянето навреме на технически
доклади, финансови отчети и искания за плащане;
- Обезпечава възможността за своевременна идентификация на потенциални
затруднения при изпълнение на проекта;
- Подпомага екипа за изпълнение на проекта чрез предложения, препоръки и
предприемане на корективни мерки при необходимост;
- Осъществява подкрепа за устойчивостта на резултатите и въздействието от
проекта и идентифициране на най-добрите практики, с оглед тяхното
разпространение и гарантиране на по-широкообхватно въздействие на проекта;
- Осигурява подкрепа за прилагане на изискванията за публичност и информиране.
Експрерт по информация и публичност – 1 бр.:
- Осигурява изпълнението на всички мерки за информация и публичност на
проектите и на ИПГВР
Административен/Технически сътрудник – 1 бр.:
- Осъществява кореспонденция с Управляващия орган на ОПРР, както и с всички
заинтересовани страни – изпълнители на дейностите;
- Управлява документооборота;
- Подпомага дейността на Ръководителя при подготовката и комплектоването на
документацията, придружаваща докладите за напредъка по изпълнение на
проектните дейности;
- Подготвя информационните материали и води кореспонденцията;
- Подпомага оперативната административна работа, изготвя документи, справки,
изпълнява други административни задачи;
- Изпълнява всички задачи, възложени му от ръководителя;
- Изготвя и съхранява Досие на ИПГВР.
Предвижда се ИЗИ да привлече професионалната експертиза на Външна техническа
помощ, която да подпомогне звеното по време на целия процес на изпълнение на
ИПГВР, чрез предоставяне на консултантски услуги, свързани с осигуряване на
професионална подкрепа за управлението и изпълнението на ИПГВР и по-специално по
отношение на:
- консултиране на ИЗИ във връзка с възникнали въпроси при осъществяване на
административното, техническо и финансово управление на ИПГВР,
включително подкрепа при изпълнение на препоръките на Управляващия орган
на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
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- oсъществяване на необходимия преглед и подготовка на експертни становища и
доклади във връзка с подготовката и изпълнението на дейностите, включени в
отделните проектни предложения;
- консултиране на ИЗИ по възникнали въпроси във връзка с искания и сертификати
за плащане от страна на изпълнителите на договорите за строителство и
строителен надзор, редовни посещения на място, на всеки подобект, проверки
дали разходите са допустими по смисъла на ОП;
- консултиране на ИЗИ по възникнали въпроси във връзка с изготвяне на
дължимите месечни справки, доклади за напредък и искания за средства до
Управляващия Орган на програмата, както и при изготвяне на друга проектна
документация.
Външната техническа помощ включва екип от :
Дългосрочни експерти - ключови експерти, работещи на разположение на пълен
работен ден за целия период на изпълнение на поръчката.
Краткосрочни експерти - ключови експерти, работещи на разположение през всички
ключови моменти от изпълнението, съобразно конкретната им роля и отговорности,
свързани с естеството на проекта.
Комитет за наблюдение КН (Мониторингов комитет) – върховен орган, който
наблюдава цялостното изпълнение на ИПГВР. Той се председателства от Кмета/Зам.
кмета/Главния архитект на Столична община и се свиква поне два пъти годишно.
Комитетът за наблюдение и съставът му се определят със заповед на Кмета на
Столична Община, в която се посочват членовете, техните заместници, правото на глас,
както и наблюдателите. Съответните институции и организации определят членове на
КН въз основа на предварително дефинирани и съгласувани с Органа за управление
изборни критерии и процедури. Съставът на Комитета за наблюдение се формира от
състава на работните групи, участвали в изготвянето и приемането на ИПГВР. В
състава му влизат зам. кметове, директори на дирекции, нач. отдели, районни кметове,
експерти от администрацията, структури на гражданското общество и бизнеса,
социално-икономически партньори и институции, имащи отношение към
интервенциите и дейностите, финансирани от ИПГВР. КН работи по Правила за
работа, утвърдени от Общински съвет.

Работата на ИЗИ и на КМ на ИПГВР се наблюдава текущо от Кмета на общината,
Дирекция „ППИП” и от Общинския съвет.
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(фиг. 40) Структура за управление на ИПГВР
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Кметът на общината:
• Контролира процеса на управление и реализация на ИПГВР, чрез текущо
наблюдение на изпълнението на проектите, постъпилите сигнали, направените
одити, годишните отчети, междинната и последващата оценка на ИПГВР;
• Осъществява текущите промени в състава на Звеното за изпълнение на ИПГВР и
Комитета за наблюдение на ИПГВР;
• Нарежда събирането на допълнителна информация за изпълнението на конкретен
проект или мярка и текущо изисква доклади за възникнали проблеми;
• Получава регулярно приетите от Комитета за наблюдение на ИПГВР годишни
отчети, които са разработени от Ръководителя на екипа по изпълнение на ИПГВР.
С тях се оценява прогреса при реализацията на мерките и проектните идеи,
коментира се изпълнението на индикаторите за изпълнение и се посочват
причините за неизпълнените конкретни проектни предложения;
• По негова преценка той присъства на работните срещи на КН на ИПГВР.
Дирекция „ППИП”
• Подпомага Кмета на Общината при осъществяването на управлението,
изпълнението и наблюдението на ИПГВР;
• Координира процеса на управление и реализация на ИПГВР, чрез текущо
наблюдение изпълнението на проектите;
• Подпомага Кмета на Общината при осъществяване на контрол на качеството и
изпълнението на конкретните проекти и дейности;
• Подпомага и координира събирането на допълнителна информация за
изпълнението на конкретен проект или мярка и текущо изисква доклади за
възникнали проблеми;
Общинският съвет има следните контролни (мониторингови) функции:
• Приема годишните доклади за изпълнение на ИПГВР в началото на всяка
следваща година;
• Приема доклада от междинната и последващата оценка на ИПГВР;
• Одобрява или отхвърля взетите решения за корекция и/или преразпределение на
средствата в ИПГВР.
Всички доклади от Междинната и Последващата оценка се представят на сесия на
Общинския съвет, за да се запознаят общинските съветници с цялостния процес на
изпълнение на ИПГВР. При направени предложения за промяна в ИПГВР, същите се
внасят за гласуване от Общинския съвет.
9.2. Наблюдение и оценка на реализацията на ИПГВР
Основна предпоставка за доброто управление на ИПГВР са оценките на неговото
изпълнение, които биват: текущи, междинни и финални. Различните оценки се базират
на разработените в плана индикатори, измерващи ефекта от прилагането на ИПГВР и
програмите.
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Наблюдението и реализацията на ИПГВР включва:
• разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;
• периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана;
• разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на
постигане на стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на хоризонталните
въпроси (политики);
• установяване и очертаване на тенденции, проблеми от особена важност,
ограничители и перспективи за развитие;
• разглеждане на резултатите от междинната оценка;
• разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по проектите;
• финансов одит.
По преценка на кмета на общината контролните действия могат да се преразпределят
между няколко контролни структури, особено при едновременната реализация на голям
брой проекти.
ИПГВР се подлага на текуща (ежегодна), междинна и последваща оценка. Текущата
оценка се извършва като самооценка от членовете на екипа и РКИ на ИПГВР.
Мениджърът на екипа ежегодно изготвя и представя Годишен отчет за изпълнените
проекти пред членовете на Работната комисия и Кмета на общината. След като се
сравнят изнесените резултати с проектните одити (ако са правени такива), кметът внася
Годишния отчет в Общинския съвет.
Другите оценки са Междинната и Последваща и се извършват от външен изпълнител.
Кметът на общината преценява каква процедура да избере. Оценките могат да бъдат
възлагани:
• по реда на Закона за обществените поръчки на независима професионална
организация или фирма;
• на друг общински орган, работна група или по друг определен от кмета начин.
Междинната оценка се извършва след третата година и включва:
• Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори за оценка на
ИПГВР;
• Оценка на степента на постигнатите цели и мерки;
• Оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и
наблюдение;
• Оценка на ПЧП.
Въз основа на изводите от направените текуща и междинна оценки, могат да бъдат
направени корекции и да се преразпределят средствата, залегнали в ИПГВР.
Последващата оценка се извършва в края на периода на действие на ИПГВР и
включва:
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• Изпълнението на приоритетите, целите и мерките;
• Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение
на ИПГВР;
• Оценка на общото въздействие върху градската среда;
• Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ИПГВР;
• Оценка на степента на реализиране на планираните проекти и на устойчивостта на
резултатите;
• Изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за градско развитие.
Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на новия ИПГВР
за следващия период на планиране.
И междинната и последващата оценка се основават на индикаторите за
изпълнение и заложените дългосрочни и средносрочни резултати в ИПГВР.
За проследяване на очакваните резултати от реализацията на ИПГВР в тази част на
плана са набелязани съвкупности от индикатори, които са свързани със зоните за
въздействие на ИПГВР и техните приоритети и са част от стратегическата рамка на
ИПГВР.
Финансирането ще се осъществи със средства от Приоритетна ос 8: „Техническа
помощ” на ОП „Региони в растеж ” 2014-2020 и съфинансирани от Бюджета на
Столична Община. Разходите ще бъдат заложени в Бюджета на ИПГВР.
В Бюджета на ИПГВР ще бъдат заложени средства за :
• Осигуряване на външна техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализи,
проучвания и др., необходими за правилното управление, изпълнение,
наблюдение, оценка и контрол на ИПГВР;
• Осигуряване на възнаграждения включително осигуровки, и допълнително
материално стимулиране за експертите, които ще работят в ИЗИ на ИПГВР,
участващи
пряко
в
програмирането,
управлението,
изпълнението,
наблюдението, оценката и контрола на ИПГВР;
• Осигуряване на наем и поддръжка на дълготрайни материални активи за нуждите
на ИПГВР; Доставка и поддръжка на комютъризирана информационна система
(хардуер и софтуер) и на офис оборудване, необходимо за управлението,
изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ИПГВР;
• Осигуряване на обучение (наемане на експерти, организиране на обучения,
обучителни материали и др.) за улесняване на изпълнението на ИПГВР;
• Изготвяне и поддръжка на интернет страница, участия в медиите, информационни
филми и клипове по телевизията, реклами и други контакти с пресата.
Предложените дейности са в съответствие със Специфична цел на Приоритетна ос 8:
Техническа помощ, а именно: Укрепване и повишаване на административния
капацитет на управляващия орган и бенефициентите по програмата.
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10. ПАРТНЬОРСТВО, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
10B

10.1. Основание за въвеждане на принципите за партньорство, публичност и
прозрачност при разработване и прилагане на ИПГВР София
4B

Принципът за партньорство и публичност е основно изискване на ЕС към всички
равнища на стратегическото планиране. Това е основен принцип на демокрацията,
който гарантира доброто управление и устойчивото развитие, водещ в Кохезионната
политика на ЕС. В “Бялата книгаза европейската комуникационна стратегия”
(COM(2006) 35 окончателен). се подчертава, че комуникацията трябва да бъде
„двупосочна“ — от една страна, трябва да се подобри качеството и количеството на
информацията, която се предоставя на гражданите, и от друга страна, по-добре
осведомените граждани трябва да оказват по-голямо влияние върху политическите
дебати на равнище ЕС. В нея са представени основни насоки за практически мерки,
между които:


Работа с медиите и новите аудиовизуални услуги за изграждане на
европейска „обществена арена“.



Изясняване на общественото мнение.



Съвместна работа в партньорство.

Принципите за партньорство, публичност и прозрачност са важен критерий за оценка
на проектите по ОП „Регионално развитие“. Комуникационната стратегия, изготвена
към ИПГВР София отчита приоритетите и целите на Комуникационен план на
Оперативната програма „Регионално развитие“ 2007-2013, изготвена от ГД
„Програмиране на регионалното развитие“ към МРРБ, който освен прозрачността и
положителната обществена нагласа, трябва да осигури „разбиране от страна на
бенефициентите относно задължения им по изпълнението на проектите,
включително и отговорностите им за осигуряване на информация и публичност“. 33
32F

Основните принципи за предоставяне на информация са залегнали в Закона за достъп
до обществена информация (обн. ДВ бр. 55/2000 г.) и в Закона за Регионалното
развитие (обн. ДВ бр. 50/2008 г.), за да се гарантира равнопоставеност, законност и
сигурност. Съгласно чл. 3 т. 6 на ЗРР партньорство, публичност и прозрачност се
прилага в цялостния процес на разработването и прилагането на стратегически
документи, планове и програми и техните оценки.
Главна цел на Комуникационната стратегия на ИПГВР София е да стимулира
съпричастността и участието на населението на общината и структурите на
гражданското общество, развиващи дейност на нейната територия в процеса на
разработване на плана. Едновременно с това тя е насочена и към подкрепа за
приемането на визия и активни политики за развитие на градските територии.
Прилагането на принципа на партньорство, публичност и прозрачност в

Комуникационен план за информация и публичност
http://www.bgregio.eu/media/Comm.plan/communication_plan+oprd.pdf
33
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стратегическото планиране подпомага процеса на вземане на правилни решения и
повишаване на ефективността от приложението на ИПГВР на гр. София в периода
2014-2020 г.
Очакваният ефект от приложения подход е повишаване на комуникационната култура
на участващите страни, което е особено важно условие за конструктивен диалог и за
активно взаимодействие между участващите страни в процеса на разработване и
изпълнение на плана.
Чрез прилагане на принципите на партньорство, публичност и прозрачност се цели още
да се постигне следното:


Повишаване на информираността относно целите и задачите на
интегрирания план, потенциала и перспективите за развитие на столичния
град и очакваните предизвикателства;



Активизиране на гражданското участие и това на всички заинтересовани
страни в изпълнението на заложените приоритети, с което да се постигне поголяма ефективност;



Подобряване на вертикалната и хоризонтална координация между и в самите
институции на национално, регионално, областно и общинско равнище и
интегриране на усилията на всички участници в постигането на заложените
стратегически цели.



Подобряване на отчетността и осигуряване на общодостъпна информация
относно планираните, получените и изразходваните средства за изпълнение
на проектите в определените зони за въздействие на ИПГВР на гр. София.



Координация с други програми, изпълнявани от Столична община, имащи
отношение към разработвания план.



Изграждане на единен информационен стандарт в диалога между
разработващия ИПГВР екип и местната власт, структурите на гражданското
общество и медиите.



Формиране на реалистични обществени представи за ефективността,
дейността и възможностите за създаване на устойчива жизнена среда в
избраните зони за въздействие.

Главните задачи, изпълнени в процеса на разработване на ИПГВР са свързани с
основните стъпки на процеса на публично участие, а именно:


Идентифициране на целевите групи, които участваха в разработването и
обсъждането на ИПГВР на гр. София и които са заинтересовани от неговото
изпълнение;



Определяне на основните методи и подходи за осигуряване на партньорство,
публичност и прозрачност и основните форми за гражданско участие и за
комуникиране на основните послания на ИПГВР;
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Дефиниране на отговорностите на участниците в процеса на изпълнение на
ИПГВР, правилата и процедурите за комуникация и формите на отчетност.



10.2. Заинтересовани страни/целеви групи
45B

От правилното идентифициране на активните участници зависи успешното им
приобщаване в процеса на разработването на ИПГВР. Основните заинтересовани
страни в процеса на разработване, обсъждане, съгласуване, приемане, наблюдение и
изпълнение на ИПГВР на гр. София в периода 2014 – 2020 г. са разделени в няколко
групи, съобразно административната структура и организация на общинско равнище и
в съответствие с целите, задачите, приоритетите и предвидените мерки за изпълнение
на плана. Определени са целевите групи, които имат различни виждания, потребности
и приоритети.


Общински власти и структури, пряко ангажирани с управлението на
територията -общински администрации на районите в обхвата на Столична
община и в зоните за въздействие; постоянни комисии към Столичен
общински съвет; консултативни групи към кмета на Столична община;
общински предприятия, дирекции и дружества към СО; експлоатационни
дружества; доставчици на социални услуги и др.



Жители на съответната територия (населено място, район, зона за
въздействие) – вкл. представители на етажната собственост, домоуправители,
активисти в НПО;



Работещи на съответната територия – ежедневно пребиваващи, на които 1/3
от баланса на времето е свързан в една или друга степен с конкретната
територия – в системата на здравеопазването, образованието, културата,
религията, обществения ред и др. ;



Представители на бизнеса – с интереси и инвестиционни намерения на
територията на града в областта на търговията, туризма, атракциите,
високите технологии, МСП и др.;



Представители на науката и академичните среди, вкл. студентите от
специалностите, свързани с интегрираното градско планиране – СУ „Св.
Климент Охридски“, УАСГ, ЛТУ, ТУ, представители на МОМН, БАН,
НИКН, Археологически музей, Духовна семинария и др.;



Професионални и синдикални организации – КАБ, КИИП, КИГ, САБ, СУБ,
БСК, КРИБ и др.;



Неправителствени организации – граждански сдружения, свързани с
проблемите на устойчивото развитие на града, опазването на околната среда
и защитаващи общочовешки ценности;



Участници във форуми и социални мрежи.

Конкретните представители за участие в различните форми на обсъждания и
консултации са определяни в зависимост от тематиката на съответния форум.
Списъците с потенциалните заинтересовани страни с необходимата информация за
контакти с тях са представени в Приложение към Междинен доклад 03.
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Обединение „София XXI“ е предвидил възможности за модерна, динамична и мащабна
комуникационна стратегия за ИПГВР на гр. София със съдействието на Столична
община и „Градът Медиа груп“.
10.3. Методи за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност.
Проведени социологически проучвания, консултации и обществени прояви
46B

Методите, прилагани за осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност в
процеса на изготвяне, съгласуване, приемане и изпълнение на ИПГВР София
съответстват на основните фази на публично участие и обхващат методи за
комуникации, методи за информиране, методи за постигане на консенсус и вземане на
решение. Екипът на плана положи максимални усилия да постигне постепенно
преминаване от фазата на еднопосочната информираност, към активно участие в
процеса на вземане на решения с представителите на основните участници.
Методите за комуникации са насочени към „вътрешни” и към „външни” публики. В
първата група са включени преките участници в изпълнението на ИПГВР София –
представителите на УО по ОПРР, на общинската и районните администрации,
ключовите и допълнителни експерти и консултанти. Втората група обхваща широката
общественост, социално-икономическите партньори, потенциалните бенефициенти и
заинтересовани страни от реализацията на заложените стратегически цели и на групите
проекти, интегрирани в проектни пакети, неправителствените организации и др.
Като основни комуникационни канали са използвани медийни канали на национално и
локално равнище, печатни издания и Интернет. Елементи от този вид комуникации са
електронната поща, чрез която се поддържат контакти с представителите на
идентифицираните целеви групи и се осигурява работа в мрежа.
Методите за активно публично участие в обсъждане на важни въпроси и подпомагане
на процеса за вземане на решения са насочени към доказали своята целенасоченост и
ефективност формати – кръгли маси, мозъчна атака, фокус групи. Тяхното
организиране беше осъществено в съответствие с основните изисквания за
представителност, яснота на поставените цели и теми за обсъждане, своевременно
осигуряване на достъп до информацията и публикуване на резултатите от проведеното
събитие.
В практиката са известни повече от 50 различни метода за участие на обществеността,
най-подходящите от които са използвани при разработването на ИПГВР. Чрез
статистически методи е проучено мнението на обществеността и заинтересованите
страни. Обхватът на населението, който обединение „София ХХI“ привлече в своите
социологически изследвания съответства на конкретните цели на проучването.
За провокиране на творческото мислене и генерирането на идеи са използвани
традиционните методи на мозъчната атака, кръглите маси и фокус групите. Фокус
групите, сформирани като част от цялостния процес на изготвяне ИПГВР в началния
етап по разработване на целевия анализ подпомогнаха събирането на повече
специализирана информация и повече мнения относно проблеми, приоритети, ресурси
и ‘тесни места в различните сектори. В процеса на работа е приложен метода“Open
Space Technology”, доказал своята ефективност в консултантската дейност, използвани
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са неструктурирани интервюта и неформални срещи с различни представители на
Столична община, на НПО, на автори на инвестиционни предложения. Използваните
съвременни интерактивни методи за участие провокираха творческото мислене,
привлякоха по-голямо внимание и интерес, подобриха ефективността на работата,
разграничавайки се от традиционните обществени обсъждания.
Публичните срещи, консултации и обществените обсъждания са прилагане на модела
на планиране „отдолу-нагоре“, което активизира потенциала на повече участници. В
процеса на разработване на ИПГВР София за 15 месеца са проведени общо над 110
събития, систематизирани в (таблица 16). Те обхващат 4 изложби с над 330 000
посетители (по данни на организаторите), 4 броя социологически проучвания с общо
над 1700 анкетирани, 5 обществени обсъждания с над 750 участника, 7 презентации в
национални и международни конференции, 10 фокус групи/кръгли маси с акцент върху
важни въпроси от областта на градското обновяване, качеството на градската среда,
визията за неговото бъдеще, подобряването на жилищната среда и сградния фонд, на
обществените пространства, на енергийната ефективност на жилищните и обществени
сгради, повишаването на образоваността и информираността, опазването и развитието
на културното наследство и на зелената система. Направени са 14 публикации в
медиите, заснети са и са излъчени 3 видеоматериала по телевизията, проведени са над
60 срещи със заинтересовани страни, целеви групи, партньори, представители на
бизнеса, науката, образованието и културата.
Обществено обсъждане на проекта за ИПГВР на гр. София се проведе на 07 май
2013 г., Аула Максима на УАСГ от 17.30 часа. Това беше една от най-значимите
обществени прояви по изготвянето и обсъждането на ИПГВР на гр. София. То беше
организирано в съответствие с Наредбата, приета с Решение № 950 по Протокол №
120/11.10.2007 на Столичен общински съвет, с която се урежда реда и начина за
провеждане на обществени обсъждания, касаещи устройството на територията на
Столична община. То се предхождаше от едномесечно обявление в медиите и на
сайтовете на НАГ към Столична община и на ИПГВР, както и изложба на материалите
пред залата в УАСГ. На обсъждането присъставаха около 100 души, представители на
професионалните и академични среди, на районните администрации, на Столична
община, жители на кварталите в обхвата на Зоните за въздействие. На обсъждането
беше дискутиран целия процес по изработване на ИПГВР, включително
стратегическата част и финалния вариант на ИПГВР. Бяха зададени въпроси относно
включените проекти, методиката и подхода за бюджетирането, разпределението на
средствата по финансови източници, по оперативни програми и приоритети.
Допълнително бяха дискутирани въпроси, свързани с изпълнението на ИПГВР през
следващия програмен период 2014-2020 г. и възможностите за актуализация.
Обявлението за общественото обсъждане, списъците с присъстващите и протокол от
проведеното обществено обсъждане са представени в приложения към Междинен
доклад 4.
При разработването на плана бяха поддържани интензивни контакти с общинските
администрации на Столична община и по райони. Бяха проведени 12 срещи с кмета на
общината, заместник кметове, общински съветници и постоянни комисии към
общината, 24 встъпителни срещи с ръководствата на районните администрации и още
22 допълнителни срещи за обсъждане на проблемите и възможностите в определените
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зони за въздействие. Тези срещи спомогнаха за изясняване на целите на ИПГВР, както
и за събиране на допълнителна информация относно плановете за развитие в отделните
райони, проектната готовност, отношението на местната население и неговите
конкретни потребности. Този тип срещи, провеждани периодично в СО, в ДАГ и по
места в районните администрации, бяха най-ефективните и ползотворни публични
събития, защото бяха целенасочени и ориентирани към постигане на заложените цели.
На срещите с експлоатационните дружества „Софийска вода” АД, „Топлофикация
София” АД, „София газ” ЕАД и с Дирекция „Транспорт” към Столична община бяха
уточнени приоритетите за реконструкция и модернизация на инфраструктурните мрежи
и обекти, изпълнените проекти през 2012 г., заложените за 2013 г. и за следващия
програмен период.На консултациите с представители на ОП „Стара София”, на
Археологическия музей и институт към БАН, на Светия Синод, на БАН и др. бяха
приоритизирани обектите на културното наследство и възможните проекти за
реализиране в рамките на определените зони за въздействие. Поддържаше се постоянна
връзка с колегите от ОП „Софпроект - Общ градоустройствен план”, от ОП „Софияпроект“, от Направление „Архитектура и Градоустройство”, от ГИС София ЕООД и
Асоциацията за развитие на София. Бяха проведени срещи с представители на
структурите на МВР – Полиция и СУ „Пожарна безопасност и защита на населението”
за изясняване на възможностите за обновяване на сградния фонд – административни,
учебни сгради и пожарни в обхвата на трите зони. Специални срещи бяха провеждани и
с представители на бизнеса от фирми, попадащи в зоната за икономическо развитие
(И1), с представители на Българска стопанска камара, с ръководството на София
ТехПарк ЕАД, на НДК и др. Срещи с отделни инвеститори и инициативни групи бяха
проведени по повод предпроектни проучвания за изграждане на подземни паркинги в
ЦГЧ, за създаване на Детски интерактивен музей, за изграждане на Планетариум и др.
Консултациите, проведени с ръководството на Фонда за развитие на София разясниха
условията за финансиране на проекти по JESSICA и изискванията към проектите.
Изявите в публични форуми и в медиите имаха за цел да представят идеите на ИПГВР
за интегриране на проекти и идеи и за постигане на синергичен ефект в определените
зони за въздействие, който да окаже положително влияние и върху съседните
територии в столичния град. Тези идеи и принципи на работа бяха представени и
дискутирани в няколко поредни конференции BalREc, пред бенефициентите по ОП
„Региони в растеж“, в рамките на „Архитектурна седмица София 2012“,
в
организирания от сп. „Мениджър“обществен форум „Лицето на града“, на проведените
в Габрово „Дни на градското планиране“ и др.
Записани бяха и излъчени 3 телевизионни предавания за ИПГВР София – Bulgaria
OnAir и БТВ2с участието на представители на екипа, достъпни в YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=jmwtVdd3Y4g&list=PLF08DC4D2E24D7926
и
http://www.youtube.com/watch?v=uxbs3qBqF9c&list=PLF08DC4D2E24D7926, където са
качени и материали от общественото обсъждане на първи етап от работата по ИПГВР
София. http://www.youtube.com/watch?v=n7CXomwnQTU.
Представените материали за ИПГВР на София в 4 общоградски изложби увеличиха
значително публичността по проекта и разшириха достъпа до основните идеи,
определените зони, до групите от проекти за изграждане на пространствената
концепция на обновяването на града.
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“РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме
във Вашето бъдеще!

На създадения за целите на плана официален сайт www.sofiaxxi.eu се публикува
редовно информация за напредъка по проекта, за всички по-важни срещи и изяви, за
проведените социологически изследвания, за събраните проекти, презентации от
проведени форуми и др. Резюмета от всички изготвени материали са достъпни. Сайтът
беше използван за попълване на анкети и на проектни фишове и за подаването им по
електронен път. За разширяване на достъпа до по-широка аудитория беше направена
връзка със социалната мрежа Facebook (bg-bg.facebook.com/..София/438949589479674).
Използват се и възможностите на Интернет сайта на НАГ към Столична община
(http://www.sofia-agk.com/), както и сайтовете на участващите фирми в „Обединение
София ХХІ“.
10.4. Изпълнение на Комуникационния план на ИПГВР София
Изброените по-горе изяви са само част от проведените консултации и форуми, които
надхвърлят многократно по брой и участие предвидените в Комуникационния план към
ИПГВР на София дейности, гарантиращи партньорство, информираност и прозрачност.
Организираните публични прояви, работни и консултативни срещи изпълняват и
преизпълняват изискванията на Техническото задание за изготвяне на плана.
Разнообразието от формати, методи и подходи позволява да се използва пълноценно
потенциала на екипа, на външните специалисти и на широката публика.
Изпълнението на заложените в Комуникационния план на ИПГВР София дейности и
тяхната ефективност и резултатност по отношение на планираните цели беше
наблюдавано и оценявано през целия период на работа по плана от ръководителя на
екипа, от координатора и ключовия експерт чрез постоянно систематизираната
информация за реализираните мероприятия, броя на посетителите, основните изводи
от проведените срещи, консултации и обсъждания. Протоколите от проведените срещи
и информацията за тях е достъпна на сайта на проекта.Тази информация е неразделна
част от предаваните Междинни доклади и Окончателен доклад до Възложителя –
Столична община и до УО на ОПРР, които дават възможност за проследяване на
развитието на проекта, за упражняване на контрол и за повишаване на прозрачността и
отчетността.
Координацията по разработването, обсъждането, съгласуването, приемането, контрола
и изпълнението на ИПГВР София се ръководи от упълномощения от кмета на
общината главен архитект, който се подпомага в дейността си от сформираното към
Столична община звено за управление на интегрирания план.Аналогична ще бъде
неговата ръководна и интегрираща роля, както и тази на Общинския съвет по
отношение координирането на ИПГВР с Областната стратегия на област София – град
и с Общинския план за развитие 2014-2020 г. които трябва да бъдат приети до края на
м. юни 2013 г., както и с действащия Общ устройствен план на Столична община,
актуализиран през 2009 г. Ръководството на ИПГВР София към Столична община
тепърва предстои да оценява дългосрочния ефект от прилагането на плана и неговото
влияние върху целевите групи и техните нагласи относно предвижданията.
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