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Скъпи съграждани,  приятели, съмишленици,
Пред вас е нашият План за София - в него са всичките ни идеи за това как 
заедно да направим града ни място за по-добър живот. Софиянци можем да 
постигнем всичко, което поискаме.

Нашата мечта е София да бъде град, в който с любов 
живеем, учим, работим и създаваме семейство. Град с 

равни тротоари, качествени улици и без презастрояване, 
където се придвижваме бързо, паркираме удобно и дишаме 

свободно. Амбициозен град, привлекателен за бизнес, опазващ 
историческата си памет и чуващ гласа на гражданите си.

Мотивирани от убеждението, че няма недостижими цели, вече 10 години 
водим битка с общинската администрация и успяхме да подобрим важни за 
града проекти. Поставихме на дневен ред ключови теми като качеството 
на ремонтите и развитието на градския транспорт. След наши сигнали ми-
лиони левове от парите на софиянци се върнаха в общинската хазна. Въве-
дохме нощния транспорт и стандарт за нови табели в метрото. Доказали 
сме, че сме лоялни на града, а не на партийни централи. Винаги сме се водили 
от обществения интерес, напълно посветени сме на проблемите на града и 
така ще продължим.

Затова написахме План за София - най-широкообхватната и конкретна 
предизборна програма в съвременната история на столицата. В центъра му 
е гражданинът на София! Посочихме визията ни за близкото бъдеще на града 
и за това къде искаме да е той след десет години.

Прочетете го - в 15 теми ще намерите ясни предложения 
и конкретни мерки, които ще предприемем за решаване на 

общите ни проблеми. 
 

Каним ви да ги обсъдим на www.planzasofia.bg

От нас гражданите зависи дали след изборите ще получим още от същото. 
Познавате ги. Знаете как работят. Те са същите хора и ще направят същи-
те грешки. 

Да защитим бъдещето на града си!

Имаме План за София! Включи се и ти!
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Какво е План за София?
План за София е подробно предложение, съдържащо поредица от ясни и по-
следователни стъпки за дългосрочно развитие на София и подобряване ка-
чеството на живота. Той е резултат на нашата дългогодишна работа и 
диалога с гражданите върху решаването на различните проблеми на града. 
Опитът, който натрупахме по време на борбата за различните казуси, мно-
жеството обществени обсъждания и дискусии, многобройните становища, 
предложения и проекти, които разработихме с цел подобряване на живота 
в столицата, ни позволяват днес да излезем пред Вас, нашите съграждани, 
и да представим нашия План за София. В него сме посочили нашата визия за 
това как искаме градът ни да изглежда както в близко бъдеще, така и след 
десет години.

Казуси
В Плана сме поместили и казуси (case study), описващи 
конкретни наши идеи. Те са отбелязани с жълт символ със 
светеща крушка.
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Модерен и бърз 
градски транспорт, 
достъпен за 
всички
експресни линии и 5-Минутен интервал по основните
Повече автобуси намаляват времето за чакане по спирките

Модерни трасета и още 100 нови нископодови траМвая
Ринговият трамвай по бул. Тодор Каблешков привлича нови 65 000 
пътници на ден

ясен приоритет за градския транспорт
Повече БУС ленти и трамвайни коридори ускоряват пътуването

електронен билет и нови интерМодални терМинали
Съкращават времето и цената за прекачване и правят пътуването по-
комфортно 

всеобхватна рефорМа на ЦгМ след пълен одит
Единен оператор управлява градската мобилност прозрачно и експертно

безопасни велотрасета и систеМа за наеМане на колела
Качествена веломрежа дава истинска алтернатива на придвижването

градска железниЦа, свързваща софия с региона
Влаковете до Перник, Банкя, Своге и Нови Искър стават част от 
градския транспорт

по-Малко чакане по М2 и Метро къМ ж.к. левски
Метрото се разширява с мисъл за хората и за по-удобно пътуване
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Модерните градове са силно зависими от градския транспорт, който трябва 

да предостави бърза и удобна алтернатива за придвижване. За съжаление, градският 

транспорт на София е неадекватен за голяма европейска столица. Грешните политики 

в изминалите години го направиха все по-разреден, бавен и скъп. Въпреки инвестициите 

в метрото и стотиците милиони, които ежегодно се дават на ЦГМ, пътниците 

намаляват, а гражданите все повече разчитат на личните си автомобили. Софиянци 

са принудени дълго да чакат по спирките, да ползват най-бавния градски транспорт 

в Европа и да се возят в мръсни и претъпкани превозни средства. Последствията от 

сбърканата политика усещаме всички - опасно замърсяване, все повече задръствания 

и загуба на време.

В Спаси София от години работим активно върху подобряването на градския 
транспорт в столицата. Един от най-големите ни успехи е битката третата линия 

на метрото да е подземна и с връзка с другите метролинии, вместо скоростния 

трамвай, който Столичната община искаше да реализира. След нашата намеса 

третата метролиния беше пренасочена към ж.к. Овча купел като метростанцията в 

ж.к. Овча купел II в момента се строи там, където предложихме още през 2012 г.

След дългогодишна кампания и събрани над 31 000 реални подписа, София получи 

нощен транспорт. Изработихме и внедрихме модерен и ясен стандарт за визуална 

ориентация в метрото. Силно се противопоставихме на целенасочената политика 

на унищожаване на трамвайния транспорт в София и застанахме зад няколко 

проекта за разширение на трамвайната мрежа. Аргументирано се борихме срещу 

увеличението на цената на билета с 60% - решение, което отказа хиляди столичани 

от градския транспорт. По наша инициатива и с активното ни участие променихме 
нормативната уредба, която позволи обособяването на нови БУС ленти. Убедихме 

Столичната община за нуждата от нови коридори за ускоряване на автобусите и 

тролейбусите. През годините предложихме десетки идеи и решения за нови линии, 

подобряване на градския транспорт и неговото превръщане в удобна алтернатива на 

зависимия от автомобили град.

Всичко това постигнахме с минимални ресурси, без да харчим парите на 

гражданите и без да имаме глас в общината. Доказахме, че познаваме транспортните 

Модерен, бърз и редовен градски 
транспорт, достъпен за всички01
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проблеми на града и знаем как да ги решим. Ползвайки доказано ефективни световни 

практики, ще се борим за организиран, екологичен и редовен градски транспорт. 

Ценим времето на софиянци и ще въведем европейски градски транспорт без да 
увеличаваме цената на билетите и картите.

Ще инвестираме в нов подвижен състав и ще намалим интервалите, започвайки 

с основните градски линии. Ще направим транспорта по-ефективен с въвеждането 
на автономни коридори и БУС ленти и осезаемо ще намалим необходимото време за 

пътуване. 
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Осъзнаваме, че придвижването в София е 
основен проблем за много наши съграждани, 
независимо дали разчитаме на личните си ав-
томобили, градския транспорт или велосипе-
ди. Неговото подобрение не може да стане без 
всеобхватна реформа на Центъра за градска 
мобилност (ЦГМ) - дружеството натоварено 
със задачата да организира и развива придвиж-
ването из София. Вместо да решава пробле-
мите, Центърът се е превърнал в институция, 
работеща срещу интересите на софиянци.

Въпреки огромните собствени приходи и 
субсидиите от страна на Столичната община 
и държавата, ЦГМ не може да се справи с 
поставените му задачи. Градският транспорт 
губи пътници, паркирането е все така хатично, 
а общинското дружество не е в състояние 
да отговори на очакванията на софиянци и 
променящия се модерен град. Изглежда, че 
директорите му се интересуват само от 

поръчки и търгове без да зачитат нуждите, 
мнението и интересите на гражданите.

Като търговско дружество, ЦГМ 
е принудено да приоритизира 

паркирането и не се бори активно за 
по-малко автомобилен трафик в града,

защото зоните за платено паркиране 
генерират приходи. Структурата му е 
неефективна, а идентични административни 
отдели се повтарят във всички транспорт-
ни оператори: Столичен автотранспорт, 
Столичен електротранспорт и Метрополи-
тен. Четирите дружества имат собствени 
директори и съвети на директорите, 
секретари и служебни коли, маркетингови и 
развойни отдели, администрация, отговаря-
ща за търговете, финансите, юридическите 

рефорМа на Центъра за градска 
Мобилност
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и трудовите въпроси и т.н. Освен значител-
но завишени разходи и пропуснати ползи от 
съвместно провеждане на търгове, такава 
структура е некоординирана и заради разделе-
нието си, защото не е в състояние ефективно 
и бързо да решава транспортните проблеми 
на столицата. 

Реформата на градския транспорт в София 
не може да започне без пълен независим одит 
на всички действия на общинското предпри-
ятие, станало синоним на безконтролност, 
корупция и некомпетентност. Ще преразгле-
даме и дългосрочните договори на дружество-
то с доставчиците и операторите, както и 
ще направим възможното да прекратим всички 
договори, ощетили общинския бюджет. 

Смятаме, че е нужна сериозна реорганизация 
на структурата на ЦГМ и транспортните 
оператори.

Четирите дружества ще бъдат 
обединени в единен транспортен 

оператор на София, с единно 
административно и организационно 

управление. Така ще намалим 
бюрокрацията, ще оптимизираме 

разходите и вътрешната комуникация 
и ще повишим ефективността.

Един, вместо четири различни отдела за 
маркетинг, например, ще отговаря за привли-
чането на нови пътници и подобряването на 
услугата.

Кандидатите за ръководни позиции в 
новото дружеството ще бъдат назначавани 
след конкурс с ясни критерии, доказващи 
компетентността им в сферата на 
управлението и развитието на транспорта. 

Транспортното планиране ще се извършва 
в обединено звено, привлякло доказали 
се експерти в различните области на 
организирането на транспорта като 
интегрирана система. По този начин ще 
се търси балансирано развитие на цялата 
мрежа на градския транспорт, паркирането и 
велосипедното движение, за да се предлагат 
различни удобни варианти за пътуване. За 
разлика от сега, мненията и предложенията на 
гражданите ще бъдат сериозно разглеждани 
при взимане на решенията за реорганизация 
на транспорта, като всички те ще бъдат 
предмет на дебат, в който столичани ще 
могат да участват както онлайн, така и на 
място. 

Знаем как да реорганизираме 
дружеството, така че то да отговаря 

на транспортните нужди на всички, 
независимо от избраната форма на 

придвижване.

В процеса ще привлечем и представители на 
транспортните оператори на други европей-
ски столици и ще стъпим върху техния опит. 
Реализирайки ясен и последователен план, ще 
трансформираме дружеството в прозрачно 
работещ и чуващ мнението на експертите и 
данъкоплатците орган, посветен на решава-
нето на проблемите с градския транспорт и 
паркирането в столицата.
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I. повече градски 
транспорт

През последното десетилетие броят автобуси, 
тролейбуси и трамваи, обслужващи софиянци, 
намалява, вместо да се увеличава. Смятайки, 
че метрото е панацея за всички транспортни 
проблеми на града, общината закрива някои наземни 
линии, другите ги разрежда, а времето за чакане 
се увеличава. Замяната на съчленени автобуси 
с къси китайски и турски такива направи пъту-
ванията неудобни и непривлекателни. Сравними 
със София европейски столици като Прага разпо-
лагат с много повече превозни средства и далеч 
по-редовен транспорт. С приходите от увеличе-
ния на 1,60 лв. билет уж трябваше да има повече 
градски транспорт, но интервали между 15 и 30 
минути по основни градски линии продължават да 
са ежедневие. Софиянци заслужаваме повече!

I.1. Повече и по-редовни автобуси
Екипът ни е решен да сложи край на претъпкания 
и нередовен градски транспорт. Днес софиянци 
губим твърде много време по спирките.

За да осигурим по-комфортен и редовен 
транспорт ще работим за доставка на 

най-малко 400 нови автобуса, по 100 през 
всяка от следващите четири години.

Стремейки се да постигнем ефективност на пуб-
личните разходи, планираме да сключим рамкови 
споразумения с реномирани производители на 
автобуси, по примера на европейските столици. 
Ще наблегнем на качествени ЕВРО 6 екологични и 
удобни съчленени автобуси, започвайки с най-на-
товарените линии като 111, 204, 604 и др. 

Повече автобуси по всички линии, започвай-
ки с най-използваните, ще осигурят адекватни 
интервали - 5 минути в пиковите часове и 8-10 
минути през останалата част от деня. До 23 ч. 
основните линии няма да се движат на интервали 

по-големи от 15 минути, осигурявайки адекватна 
алтернатива за космополитна София, наситена с 
живот.

Ново разписание за най-натоварените 
автобусни линии

Новите  автобуси ще ни позволят и да спрем с 
подновяването на концесиите с трудно контро-
лируемите частни оператори. Ще изследваме 
натовареността на маршрутните таксита и 
най-използваните ще бъдат трансформирани в 
редовни линии с ясно разписание и комфортни и 
безопасни автобуси. Така, един от символите на 
хаотичния преход - маршрутките, ще остане в 
миналото. 

I.2. Експресни, довозващи и 
квартални линии
Като основен приоритет си поставяме задачата 
да въведем нови линии, които да задоволят транс-
портните нужди на всички софиянци без значение 
от района, в който живеят. Считаме, че София 
има нужда от експресни линии - това са бързи 
автобусни линии, обслужващи само основни или 
трансферни спирки и осигуряващи бърз превоз на 
дълги разстояния.
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Така, големите квартали, центърът и станциите 
на метрото ще бъдат свързани, а съществува-
щите линии - облекчени, осигурявайки алтерна-
тива на личните автомобили. Система от БУС 
ленти и светофари, осигуряващи приоритет, ще 
ускоряват пътуването, а експресните линии ще 

създадат мрежа, допълваща метрото.

В труднодостъпните и изолирани квартали 
като Манастирски ливади, Витоша, Кръстова 
вада, Горна баня и Орландовци ще инвестираме 
в система от квартални линии, обслужвани от 

най-малко 50 мидибуса (по-къси от стандартни-
те автобуси), които лесно маневрират в тесните 

улици.

С къси интервали на движение и без допълнителен 
билет, пътниците ще правят удобна връзка 
с близките метростанции и интермодални 
терминали. След внимателен анализ ще предложим 
удобни за живущите линии, които да се ползват за 
пътувания до метростанции, съседни квартали, 

районни институции, болници, училища и паркове.
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Един от първите проекти за развитие на 
градския транспорт, с който ще се заемем, 
е предложение за нова автобусна линия 194. 
Тя значително ще подобри обслужването 
с градски транспорт на пренебрегваните 
северни и източни райони на София. Общото 
за кварталите Левски, Сухата река, Гео Милев 
и Слатина е, че са сред най-изолираните 
територии, откъснати от останалите 
части на София, заради съществуващия жп 
ареал, бул. Цариградско шосе и липсващите 
пробиви на булеварди като Източна тангента. 
Мрежата на градския транспорт в района 
е остаряла и не отговаря на днешните 
нужди, като съществуващите линии правят 
връзка с центъра, където е и единствената 
възможност за прекачване.

Целта на новата линия е да осигури 
директна връзка между съседните 
жилищни квартали, на 10 минутен 

интервал, без необходимост от 
навлизане в градския център.

Маршрутът ѝ е планиран така, че да намали за-

висимостта от личните автомобили и да даде 
необходимите връзки периферия-периферия 
по оста север-юг. Линия 194 ще свързва големи 
интермодални точки като бул. Цариградско 
шосе, метростанция Г. М. Димитров и автос-
танция Гео Милев. Също така, ще улеснява 
достъпа на големи квартали както Левски, 
Сухата река, Гео Милев и Слатина до метрото. 
Тя ускорява и улеснява пътуването до Младост 
и Бизнес парка, като райони с най-голяма кон-
центрация на работни места и ще подсили 
част от най-натоварените линии в града като 
11, 120 и 280, правейки пътуването по част от 
маршрутите им по-комфортно.

Ползите от линия 194 не могат да бъдат 
измерени само в икономическо отношение. 
Те са далеч по-широки и имат социални, гра-
доустройствени и екологични измерения, 
всичките пряко свързани с качеството на 
живота в обслужените квартали. Последното 
е особено важно за северните квартали, които 
силно изостават спрямо южните по параметри 
като инвестиции, качество на живот, цени на 
имоти и лесен достъп до другите части на 
столицата. 

нова автобусна линия 194: 
левски г - студентски град



МС Г. М. Димитров

зала Арена Армеец

АС Гео Милев

Стадион Г. Аспарухов

ж.к. Левски Г

Студентски град
194

194

�

�

�

�

1 2

�

�

Подуяне-разпределителна

гара
Подуяне

автогара
Подуяне

�

�

слатинагео милев

сухата река

студентски
град

мусагеница

редута

левски

дървеница

194

Студентски град

МС Г. М. Димитров

зала Арена Армеец

АС Гео Милев

ж.к. Левски Г

1 2

10 min 10 min 15 min

Интервали на движение

Нова автобусна
линия

Работни дни

Час пик През деня Вечер

15 min 15 min

Почивни дни

През деня Вечер



20 градски транспорт

Целта ни е да въведем най-малко една 
нова линия във всеки голям квартал.

Приоритетни за нас ще бъдат големи 
квартали без метро като Слатина, 

Левски, Гео Милев, Свобода, Студентски 
град и Витоша.

Съчленен автобус с пет врати и голям 
капацитет, подходящ за експресни линии 

© ŠJů

Мидибус с дължина 9,3 метра, подходящ за 
квартали с тесни и криволичещи улици 

© Pyrabot

III.3. Развитие на нощния 
транспорт 
Въвеждането на нощния транспорт в София беше 
безспорен успех на нашия екип. През изминалия 
период, нашият екип проведе анализ на функ-
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ционирането на системата, събирайки ценна 
обратна връзка от ползвателите на услугата. 
На тази база, още миналото лято изготвихме и 
внесохме мотивирано предложение, съдържащо 
серия от мерки за нейното подобрение. От въ-
веждането на нощните автобуси, Столичната 
община не взе нито една мярка, за да подобри кон-
статираните недостатъци, да подобри услугата 
и привлече повече пътници.

Като първа и евтина мярка ще поставим нови 
спирки при парка на НДК и на ул. Бели Дунав в 
Надежда. Срещу съответната добавка, ще 
признаем абонаментните карти, които да важат 
и в нощните автобуси. За да подобрим свърза-
ността и обслужим значителните пътникопо-
тоци от туристи и граждани, ще въведем и нова 
линия Н5, свързваща двата терминала на Летище 
София с центъра на София, както и ще коригираме 
маршрутите на линии Н3 и Н4.

След анализ, планираме да коригираме и разпи-
санието на нощните автобуси, съкращавайки 
интервалите на движение от 40 на 30 минути, 
започвайки с почивните и празнични дни. Между-
временно ще подобрим координацията между ав-
тобусите, за да избегнем закъснения, на които 
сме свидетели до момента, както и активно ще 
ползваме електронните табла и превозните 
средства на градския транспорт за постоянно 
промотиране на услугата. Сигурни сме, че 
нощният транспорт има огромен потенциал, 
който може да направи пътуванията в нощна 
София по-бързи, достъпни и сигурни.
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III.4. Модернизация и развитие на 
тролейбусите 
Поради скъпата технология и недостатъчният-
капацитет на батериите, електробусите още 
дълги години няма да бъдат адекватна алтер-
натива на тролейбусния транспорт. Съчленен 
тролейбус от реномиран европейски производи-
тел струва колкото единичен китайски елект-
робус. Нещо повече, София има почти 80 годишна 
експертиза и технически традиции, както и 
развита тролейбусна мрежа с три депа. Именно 
затова смятаме да продължим развитието и мо-
дернизацията ѝ.

За да направим тролейбусния транспорт по-бърз, 
ще започнем с подмяна на старите стрелки, 
чието ниско качество не позволява преминава-
не през тях със скорост по-висока от 10 км/час. 
Това създава проблеми и за другите участници 
в движението, тъй като стрелките обикнове-
но се намират преди или в самите кръстовища. 
Планираме изграждането на три нови тролей-
бусни трасета, които ще свързват кварталите 
с бурно строителство с важните транспортни 
възли на столицата:

• бул. Гоце Делчев, свързващ съществуващите 
по ул. Дойран и ул. Костенски водопад; 
• бул. Св. Наум и бул. Симеоновско шосе до 
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Студентски град за бърза връзка на квартал 
Витоша с метростанция Европейски съюз и 
улесняване на свръхнатоварените линии 94 и 
102; 
• улиците Св. Киприян, Д-р Атанас Москов и 
Александър Паскалев за връзка на ж.к. Младост II 
и IV с метростанция Акад. Ал. Тодоров-Балан.

За обслужване на новите отсечки с обща дължина 
от около 10 км, както и за обновяването на стария 
подвижен състав, основно движещ се по линии 
6, 7 и 9, предвиждаме стартиране на процедура 
за закупуване на 50 нови нископодови тролейбу-
си. Смятаме, че част от тях трябва да имат и 
хибридни двигатели, позволяващи експлоатира-

нето им и по участъци без изградена контактна 
мрежа. С тези нови отсечки, превозни средства 
и подобрения в инфраструктурата тролейбусна-
та мрежа в София ще стане далеч по-ефективна 
и ще може истински да допълва метрото. Това ще 
позволи и част от автобусните линии да бъдат 
обслужвани от тролейбуси, които са по-еколо-
гични, бързи и безшумни.
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II. траМваите стават 
приоритет

През последните няколко десетилетия, 
трамваите преживяват ренесанс. Към този 
момент над 100 града по света изграждат или 
разширяват трамвайните си мрежи. Това не е 
случайно - трамваите са 100% екологични, имат 
дълъг експлоатационен живот, при правилно 
изградена инфраструктура са бързи, безшумни 
и икономични. Именно затова в Париж, Лондон, 
Виена, Прага или Будапеща, трамваите стават все 
по-използвани, а броят на линиите се увеличава. 

В София се случва точно обратното - през 
последните няколко мандата, ръководената от 
кмета администрация извършваше

целенасочен геноцид върху екологичния 
транспорт, закривайки над 10 км 

трамвайни трасета. По-малко от 10% 
от трамваите са нови и нископодови и са 
част от най-бавната и шумна трамвайна 

система в цяла Европа.

Дългоочаквани ремонти като този по бул. Цар 
Борис III се бавят с години, а новите трасета по 
бул. Тодор Каблешков и до ж.к. Дървеница остават 
само на хартия. Решени сме да възродим един от 
символите на града ни и да го направим отново 
любим на софиянци.
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II.1. Нови трамвайни трасета
Смятаме строителството на нови трасета за 
ключов елемент от нашия План за София. Фокусът 
ни ще е качественото изпълнение - красива, 
модерна и безшумна инфраструктура, осигурява-
ща висока скорост, без вибрации и шум. Приори-
тетно ще инвестираме в реализацията на двете 
най-необходими трамвайни отсечки - ринговият 
трамвай по бул. Тодор Каблешков и трамвайното 
трасе до ж.к. Дървеница.

Проучванията доказват, че тези линии 
ще се ползват от над 65 000 човека 

на ден и ще осигуряват транспортна 
алтернатива в периферията и връзка с 
метрото, чувствително намалявайки 
задръстванията и вредните емисии.

Унищоженото трамвайно трасе 
зад ТВ кулата

През следващите 3-4 години в района между 
ж.к. Дружба и ж.к. Младост ще бъдат изградени 
множество нови бизнес и жилищни сгради, за 
чието транспортно обслужване трамваят 
по бул. Копенхаген е незаменим. Заради това 
ще ускорим процедурата по строителство на 
трамвая, свързващ бизнес зоната и ж.к. Дружба II с 

метростанция Младост III.

За да подобрим свързаността на кварталите Ор-
ландовци и Бенковски с центъра ще започнем про-
цедурата по проектиране на заложения по ул. Мара 
Бунева трамвай като крайната му станция ще се 
намира до 60-то ОУ и стадион Георги Бенковски. 
Там ще предвидим и интермодален терминал 
за връзка с автобусите от селата Кубратово, 
Световрачене, Войнеговци, Подгумер и т.н. По 
този начин десетките хиляди жители на тези 
изолирани северни квартали ще имат бърза и 
удобна връзка до центъра и метростанция Лъвов 
мост.

Строителство на нови трамвайни трасета: 

• по бул. Тодор Каблешков от бул. България до 
метростанция Г.М. Димитров; 
• от Семинарията до ж.к. Дървеница през 
метростанция Г.М. Димитров; 
• по бул. Копенхаген от ж.к. Дружба  II до 
метростанция Младост III.

Строителството и експлоатацията на 
трамвайни трасета са 4 до 6 пъти по-евтини 
от метро и са подходящи за квартали, в които 
няма достатъчно пътникопоток за подземна 
железница. От много години в различни части на 
София се говори за нуждата от бърз, устойчив и 
екологичен транспорт, а развитието на трам-
вайната мрежа е икономически изгоден начин 
това да се случи. Именно затова ще работим и 
върху изработка на проекти за разширяване на 
трамвайната мрежа в цяла София.

Ще инициираме работа по подготовката на нови 
трасета в Студентски град, ж.к. Младост, ж.к. 
Илинден и ж.к. Слатина. В процеса ще се консулти-
раме с гражданите и експертите за да направим 
тези трасета удобни и предпочитани. Целта ни е 
новите отсечки да са максимално независими от 
трафика, осигуряващи бързо придвижване и нама-
ляване на зависимостта от автомобилите.
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За нас бул. Тодор Каблешков е най-важният ин-
фраструктурен проект в София след метрото 
и Софийския околовръстен път. Трасето му е 
част от третия градски ринг - най-отдале-
чения от центъра пътен обход. Когато бъде 
завършена южната му дъга, започваща от бул. 
Цар Борис III, покрай Зоопарка и през бул. Г. М. 
Димитров до бул. Шипченски проход, тя ще 
разтовари значително както бул. България и 
бул. Христо и Евлоги Георгиеви, така и кръс-
товищата на две нива при Семинарията и ТВ 
кулата.

По цялото му протежение в Общия устройствен 
план е заложено обособено трамвайно трасе 
със спиркови перони. Според проучванията на 
разработчиците на Плана за устойчива градска 
мобилност по него се очаква да пътуват около 
65 000 пътника на ден, което е неколкократно 

повече от предвижданията за пътникопоток 
по някои отклонения на метрото. Линиите, 
които ще обслужват трасето, ще бъдат най-
натоварените в града.

Последните десет години Столичната 
община не направи нищо, с което да 

покаже, че има намерение да реализира 
трасето, а точно обратното -

актуалният план е булевардът да се изпълни 
частично, без трамвайното трасе, като пак е 
помислено единствено за автомобилите.

Искаме бул. Тодор Каблешков да е основата за 
бавеното вече над две десетилетия развитие 
на трамвайната мрежа на София и да е двигател 

траМвайните линии по 
бул. тодор каблешков

Завършеният бул. Тодор Каблешков би 
трябвало да изглежда така 

© Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
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на ускореното ѝ връщане и разширяване в ж.к. 
Дървеница и Студентски град. Трамвайното 
трасе по бул. Тодор Каблешков има потенциал 
да е скоростно, с приоритет на кръстови-
щата и осигуряващо конкурентно на личния 
автомобил пътуване. С правилно проектира-
не и амбициозно разписание, трамваите ще 
изминават разстоянието между бул. България 
и метростанция Г. М. Димитров (6,2 км) за под 
20 минути.

С целенасочен план за провеждане на нужните 
отчуждителни процедури и строителните 
дейности, той може да се реализира до 2025 г. 
Заедно със строителството на инфраструк-
турата ще се наложи нова организация на 
трамвайните линии. 

С най-висока проектна готовност са две 
важни за трамвайния транспорт отсечки - 

бул. Тодор Каблешков от бул. България до бул. 
Черни връх и от Семинарията до изоставено-
то трамвайно трасе при метростанция Г. М. 
Димитров. За довършването на бул. Каблешков 
в пълен габарит и с трамвайното му трасе е 
нужно да се отчуждят около 15 дка, а на бул. Г. 
М. Димитров - около 3 дка.

Именно тези инфраструктурни проекти са 
и първата фаза от нашия План за София 1 . С 
изграждането им ще можем да осигурим бърза 
и ефикасна връзка на ж.к. Манастирски лива-
ди-изток, Гоце Делчев и част от Кръстова вада 
с метростанция Витоша, както и довозващ 
транспорт на ж.к. Дървеница и Дианабад до 
метрото.

След изграждането на двете трасета 
планираме удължаване на линия 10 от метрос-
танция Витоша до ж.к. Борово, а на 18 - до 

1 2
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ж.к. Дървеница и замяна на обслужващите ги 
трамваи с дълги и нископодови. Така ще разто-
варим значително бул. България от автомобили 
и ще намалим натоварването по изнемогващи 
линии като 280, които се препълват в час пик.

Следващата фаза е обвързана с довършването 
на бул. Тодор Каблешков в участъците от бул. 
Цар Борис III до бул. България и от бул. Черни 
връх до бул. Симеоновско шосе 2 . За него са не-
обходими сериозни отчуждения, които трябва 
да започнат час по-скоро. Веднъж изпълнен 
в пълния си габарит, заедно с трамвая, той 
ще е от огромна помощ за всички шофьори 
от западна София, които сега са принудени 
да минават през Центъра или Лозенец, за да 
достигнат Студентски град, Младост или 
Дружба.

Предвиждаме и изграждането на ново 

трамвайно трасе по бул. Вардар, съвместено с 
линеен парк, който да е част от парк Околов-
ръстна железница, по подобие на успешно въз-
приетото ни предложение за бул. Македония. 
Ще удължим линия 18 от бул. Св. Климент 
Охридски по бул. 8-ми декември и ул. Акад. Борис 
Стефанов до НСА. Предвиждаме и нова линия от 
гара Захарна фабрика през ж.к. Красна поляна, 
кв. Овча купел, ж.к. Борово и кв. Витоша до 
метростанция Г. М. Димитров и ж.к. Дървеница.

С довършено трамвайно трасе по цялата 
дължина на бул. Тодор Каблешков, ще можем да 
започнем да налагаме ринговия трамвай като 
обвързващ всички метролинии в София в пе-
риферните им отсечки. В далечна перспекти-
ва поетапно той ще расте към  ж.к. Слатина, 
Левски Г и ж.к. Хаджи Димитър на изток и към 
ж.к. Захарна фабрика, Модерно предградие, през 
ж.к. Надежда към Военна рампа на запад 3 .

3
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II.2. Модернизация на 
съществуващата 
инфраструктура

Модерно трамвайно трасе в Будапеща, Унгария 
© Regon.hu

Съществуващата трамвайна мрежа не е била 
модернизирана от десетилетия. Разбитите 
улици, пропадналите релси и лъкатушещите 
трамваи трябва да станат минало. Ангажираме се 
качествено да ремонтираме отсечките, които се 
намират в тежко състояние. Ще започнем с бул. 
Христо Ботев, който освен обновено трамвайно 

трасе и спирки, ще получи и нови тротоари, 
асфалт, осветление и градска мебел в ретро 
стил, допълваща красотата на историческия 
център. Подобен подход ще приложим и на бул. 
Ал. Стамболийски. В програмата за ремонт ще 
бъдат включени и бул. Джеймс Баучер, както и 
трасетата в кварталите Люлин, Илиянци, Обеля 
и Дружба.

Модернизацията на релсовия път 
чувствително ще ускори пътуването, а 

живущите ще усещат значително по-
малко шум и вибрации от преминаващите 

трамваи.

Така ще постигнем една от основните ни цели - 
да повишим средната им скорост с 40% и да ги 
направим тиха, екологична и бърза алтернати-
ва за софиянци. За адекватното поддържане на 
трамвайните трасета върху баластрова призма, 
София има нужда от собствен пласер (специали-
зирана машина за поддръжка на релсовия път), 
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вместо да наема такъв от частна фирма.

Шумоизолационни панели за 
трамвайни трасета

Най-старото трамвайно депо - Банишора, има 
отчайваща нужда от ремонт. В проекта за модер-
низацията му ще заложим осигуряване на работна 
среда, чувствително подобряваща условията 
на труд на служителите. Ще построим модерно 
хале за техническо обслужване и почистване на 
трамваите, така че софиянци да се возят на 
безопасни и чисти мотриси.

Необходима ни е и модерна система за управле-
ние на депото (Depot Management System), която 
изцяло да отстрани човешкия фактор, да улесни 
работата на персонала при обслужването на 
подвижния състав и изготвянето на нарядите. Тя 
ще даде възможност нарядите да се изготвят с 
не по-малко от месец напред и ще гарантира, че 
водачите ще могат да планират свободното си 
време спокойно.

II.3. Повече от 100 нови трамвая
Едно от първите неща, по които ще работим, 
е сключването на рамков договор за най-малко 
100 нови, модерни и нископодови трамваи, които 
поетапно да бъдат доставени до края на мандата. 
Те ще допълват съществуващия трамваен парк, 

тъй като в нашия План за София предвиждаме 
не само по-редовен трамваен транспорт, но и 

разкриване на нови линии.

С цел по-комфортно пътуване, за първи 
път в София ще бъдат доставени 

трамваи с капацитет над 300 пътника, 
които да обслужват новата рингова 
линия по бул. Тодор Каблешков и други 

натоварени линии като 5 и 7.

Няма да пропуснем и по-малко натоварени линии 
като 1, 3 и 6, чиито пътници заслужават същия 
комфорт и затова ще осигурим и нови къси 
трамваи.

Увеличаването на трамвайния парк е голяма, 
но неотложна инвестиция, за която може да се 
използват средства от оперативни програми, 
Плана Юнкер, безлихвени и нисколихвени заеми, 
както и повишени собствени приходи. Реформите, 
които планираме в транспортния сектор, ЦГМ и 
администрацията, ще ни позволят да разполагаме 
с повече средства за инвестиции в нов подвижен 
състав.
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III. бърз и редовен 
транспорт

Въпреки инвестициите от стотици милиони 
евро, градският транспорт не изпълнява 
основната си функция и продължава да губи 
пътници. Новите превозни средства стоят 
блокирани в задръстванията и така едновре-
менно харчат пари и тровят въздуха. Бавните 
и нередовни превозни средства са факторът, 
който отблъсква най-много наши съграждани от 
ползването на градския транспорт. Всички губим 
от това - все повече автомобили задушават 
града, а софиянци вместо да прекарваме повече 
време със семейството и приятелите си, губим 
часове в изнервена пътна обстановка. Освен да 
усвоява еврофондове, назначената от кмета ад-
министрация доказа, че е неспособна да предос-
тавя адекватна транспортна услуга.

Знаем, че системните проблеми на София като 

огромните задръствания, липсата на места 
за паркиране и опасно мръсния въздух могат до 
голяма степен да бъдат решени чрез приори-
тизация на градския транспорт. Практиката в 
големите европейски градове показва, че когато 
автобусите, трамваите и тролейбусите се 
движат независимо от автомобилния трафик, те 
стават предпочитани и привличат нови пътници. 
Искаме да се сравняваме с Виена, градът с най-ви-
соко качество на живот в света и да мотиви-
раме много повече хора да припознаят градския 
транспорт като реална транспортна алтерна-
тива. Всеки нов пътник в градския транспорт е 
една кола по-малко на пътя и по-бързо придвиж-
ване за всички. Затова сме си поставили за цел 
скоростта на движение с градския транспорт 
да бъде съизмерима с тази на личния автомобил, 
както и ползващите го да се увеличават с поне 
10% всяка година.

Правилни политики за подобряване на транспор-
та означават много повече от закупуването на 
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нови автобуси. Интелигентно и модерно упра-
вление на транспорта ще докаже, че с адекватно 
планиране и проектиране на маршрути, БУС ленти 
и автономни коридори, както и приоритизация на 
кръстовищата, е възможно да ускорим придвиж-
ването на всички, включително и на автомобили-
те.

III.1. Нови БУС ленти и скоростни 
трамвайни коридори
Титлата “европейска столица с най-бавен 
транспорт” е срамна за град като София и 
това трябва да се промени. Затова активно ще 
работим върху създаването на свързана мрежа от 
БУС ленти за скоростно движение на автобусите 
и тролейбусите по основни градски артерии.

Целта на лентите за градския 
транспорт не е да затормозяват 

автомобилния трафик, а да гарантират, 
че всички ще се придвижваме по-бързо.

Досегашният непрофесионален подход, изчерпващ 
се с боя по пътното платно, ще заменим със за-
дълбочен генерален анализ на пътната обста-
новка. Нови БУС ленти ще се създават само след 
корекции в инфраструктурата, лентите или све-
тофарните фази с цел минимални усложнения за 
автомобилите. Те ще бъдат адекватно обозна-
чени, а спазването им ще се съблюдава стриктно 
и постоянно чрез система от автоматични 
камери. С тяхна помощ градският транспорт 
ще стане значително по-бърз и редовен, а граж-
даните ще виждат реалната полза от новите 
скоростни трасета. Ще извършим и оптимиза-
ция и свързване на съществуващите БУС ленти, 
за да осигурим бърз транспорт до всички големи 
квартали на столицата.

Ще започнем с обособяването на БУС лента за 
тролейбусите по булевардите Васил Левски, 
Патриарх Евтимий и Ген. М. Скобелев, а след рекон-
струкция и разширение, БУС ленти ще улесняват 
движението на автобусите и по бул. Христо и 
Евлоги Георгиеви и ул. Опълченска.

BUS

10 800 2 500
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За допълнително облекчение на трафика, 
навсякъде където е възможно, ще комбинираме 
движението на автобуси, тролейбуси и трамваи 
в обособени трасета, прилагайки най-добрите 
световни практики, за да не повторим грешките, 
допуснати от общината при ремонта на бул. Кон-
стантин Величков. Ще започнем с изграждането 
на такива по булевардите Мадрид, Възкресение, 
Черни връх и Тодор Каблешков.

Трамвайните трасета на София трябва да бъдат 
обособени и бързи. Планът ни е модернизацията 
и обособяването им да започне от центъра 
на София, чрез поставяне на качествени и 
естетични трамвайни ограничители. Първият 
булевард, който искаме да преработим, е Христо 
Ботев. Там ще изградим не само ограничено трасе, 
но и спиркови перони.

За да намалим времето за преминаване 
през центъра с 40%, от 12 на 7 

минути, трамваите ще преминават с 
предимство през кръстовищата.

След анализ на резултатите от това ограни-
чено трасе, ще пристъпим към реализацията на 
нови по булевардите Ал. Стамболийски и Янко 

Сакъзов. Те ще направят трамваите независими 
от колите, създавайки бърза и удобна алтерна-
тива за градските пътувания.

III.2. Интелигентна система за 
управление
Различни компоненти, нужни за функционирането 
на система за управление на градския транспорт 
вече съществуват: всички превозни средства 
са оборудвани с GPS и модул, следящ времето 
им по разписание, но липсва интеграцията им с 
диспечерските центрове, което е лесно поправим 
недостатък.

През годините изградихме добри 
взаимоотношения с транспортните 

оператори на Прага и Варшава.

Модерно трамвайно депо 
© IAPT

И двата града използват ефективно подобни 
софтуерни решения, а на най-голямото транс-
портно изложение в света през 2018 г. имахме въз-
можността да се запознаем с новостите в упра-
влението на градския трафик. Имаме готовност 
да започнем процедура за доставка на система 
за управление на градския транспорт и да я ин-
тегрираме както във всички превозни средства, 
така и в диспечерските центрове. С това целим 
значително подобряване на качеството на об-
служване на пътниците, намаляване на времето 
за реакция при извънредни ситуации, събиране на 
големи масиви данни и значително оптимизиране 
на разходите.
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Основният проблем с градския транспорт 
днес е, че е бавен, нередовен и лесно изпада в 
организационен хаос при всяка една извънред-
на ситуация. Системата, с която се определя 
кога и как да се изведе допълнителен автобус 
или трамвай на линия, които да заместят друг 
аварирал или сериозно забавен в задръстване, е 
тромава и неефективна.

В градовете, които приемат градския си 
транспорт като приоритет, се използва 
специален софтуер, който автоматизира 
този процес. Той не чака издаване на заповед от 
главния диспечер - той е главният диспечер.

Системата следи в реално време 
позицията на всяко превозно 

средство и дали то се отклонява от 
разписанието си.

Тъй като е интегрирана с цялостната система 
за управление на трафика, ако регистрира за-
къснения или избързвания, тя налага корекции 
на светофарните фази, а при катастро-
фи, аварии или други затваряния на улици и 
булеварди, автоматично адаптира графиците 
на линиите на градския транспорт, за да не се 
наруши нормалното обслужване на пътниците.

Системата поддържа контакт с всички 
превозни средства и взима решения без 

човешка намеса

Друго много важно свойство на тази система е 
способността ѝ да анализира и предлага места 
за разполагане на резервни превозни средства, 
които да имат готовност да се включат по 
дадена линия. В София тази практика през 
годините бе напълно изоставена, като днес 
всяка заместваща кола на градския транспорт 
тръгва от депата и гаражите. Това не само е 
огромна загуба на време, но и като всеки друг 
изминат километър, нулевият пробег (от депа 
до включване на линия) се заплаща от общината 
на стандартната тарифа.

интелигентна систеМа 
за управление
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III.3. Бързо пътуване с нови 
синхронизирани разписания 
Голяма причина за бавния градски транспорт в 
София е невъзможността и нежеланието на ЦГМ 
да изготвя амбициозни разписания за движение 
на линиите. Даже след въвеждането на нови БУС 
ленти, като тази по бул. България например, 
скоростта на линиите не беше повишена. 
Очевидно досегашното общинско ръководство 
не разбира, че така се обезсмисля въвеждането на 
нови БУС ленти и изнервя останалите участници 
в движението. От друга страна, разписанията 
не отразяват интензивността на трафика в 
различните части на денонощието, което води 
до влачещи се превозни средства по празни улици.

В План за София сме заложили анализ и 
преосмисляне на разписанията по всички 

линии в града.

В този процес ще ползваме чуждия опит, експер-
тиза и модели на градове като Прага и Варшава, 
които имат готовност да ни помогнат. Новите 
разписания не само ще осигуряват значително 
по-бърз градски транспорт, но и ще отразяват 
актуалната пътна обстановка в града. В из-
вънпиковите часове и по време на уикендите и 
празниците градският транспорт ще се движи 
значително по-бързо.

С помощта на софтуер ще разработим и синхро-
низиране на отделните линии, така че прекачва-
нията да се случват по максимално комфортен и 
ефективен начин за пътниците. Не на последно 
място, по коридорите, по които се движат по 
няколко линии, те ще бъдат синхронизирани с 
цел осигуряването на равномерен интервал на 
движение помежду им. С тази серия мерки целим 
значително да ускорим и подобрим градския 
транспорт, така че той да стане предпочитан 
начин за ежедневните пътувания на столичани.

Сравнение на разписанията на трамвайна линия 
2 във Варшава и най-натоварената трамвайна 

линия в София.
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IV. е-билет и удобни 
прекачвания

Градският транспорт на София е застинал в 
20-ти век. Въпреки многогодишните обещания и 
предвидената колосална сума от 90 млн. лв., София 
остава една от малкото столици без интегри-
рана система за електронно таксуване. Вместо 
удобни и различни билети, стимулиращи прекач-
ванията, гражданите са принудени да плащат 
по 1,60 лв. за всяко пътуване. Транспортната 
мрежа е разпокъсана и не покрива нуждите на една 
модерна столица, разписанията са неадекватни, а 
времето за чакане по спирките често е непредви-
димо и дълго.

И вместо по примера на много от европейските 
столици, които стимулират нощната икономика, 
в София след 20 ч. придвижването с градски 
транспорт е силно ограничено. Очевидно досе-
гашната администрация смята, че животът в 
големия град спира след залез слънце. Всичко това 
обяснява защо всеки ден се регистрират по 600 
нови коли, а в класацията на Mercer за качество на 
живот, София е последна от всички столици в ЕС.

IV.1. Интегрирана е-система за 
таксуване
Ще прекратим политиката на кмета за вдигане 
на цената на билета, а с това и отказването на 
хората от градския транспорт. След въвеж-
дането на електронната билетна система, ще 
въведем билети за неограничен брой пътувания 
в рамките на определено време. По примера на 
много други големи градове ще създадем градска 
е-карта обединяваща всички градски услуги. 
Освен публичния транспорт, с нея ще могат да 
се наемат велосипеди и да се плаща паркирането. 
Интегрирането на различните видове градска 
мобилност в една карта ще стимулира хората да 
комбинират пътуванията си по най-удобния за 
тях начин.

Време е животът  в   града  да  бъде   максимално 
улеснен и в крачка с възможностите на модерния 
свят, а общината да работи за хората. По примера 
на Любляна, на по-късен етап към е-картата ще 
интегрираме и всички останали общински услуги 
като библиотеки, музеи и спортни комплекси, с 
което те ще бъдат по-достъпни за всички. Една 
карта - неограничени възможности! 

IV.2. Удобни и достъпни спирки
Състоянието на спирките в столицата е незадо-
волително. Навесите на най-натоварените, като 
Орлов мост, Плиска и Център по хигиена, са малки 
и недостатъчни, а голяма част от спирките 
изобщо нямат такива. Там където ги има, те са 
с различна визия и често са стари и неподдър-
жани. Достъпът до спирките също е проблемен. 
За да стигнем до тях, обикновено минаваме по 
разбити тротоари и кални пътеки вместо по 
уредени и осветени алеи. В комбинация с неадек-
ватните интервали на градския транспорт, от-
съствието на нормални спирки принуждава хиляди 
да чакат без подслон в дъжд и пек. Всичко това 
отказва много наши съграждани от редовното 
ползване на градски транспорт, а Столичната 
община от години не инвестира в обновяване на 
спирките. Оправдание за бездействието е, че се 
чака концесия.
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Едно от първите неща, с които ще се заемем, 
е промяна на концесионните условия, тъй като 
гласуваните миналата година не гарантират 
на столичани модерни и функционални спирки. С 
промените целим въвеждане на задължение за из-
граждане на големи, свързани и модерни спиркови 
навеси по най-натоварените трансферни спирки, 
които да могат да подслонят голям брой пътници. 
Необходимо е да се разработят и повече варианти 
за модулно оформление на всички типове спирки, 
както и да се осигури единна визия за целия град.

Заради спрелите паркирани автомобили, липсата 
на джобове и трамвайни острови превозните 
средства на градския транспорт често не 
спират близо до бордюрите. Така разстоянието 
между превозното средство и тротоара се 
увеличава, с което даже нископодовите превозни 
средства се обезсмислят. Това създава много 
проблеми при качването и слизането, особено 
за по-възрастните, майките с детски колички и 
онези с намалена подвижност.

За да подобрим достъпността на 
градския транспорт ще инициираме 

пълен одит и анализ на съществуващите 
спирки и ще възложим тяхна корекция. 

Спирането в зоните на спирките и 
възпрепятстването на нормалното 

движение на градския транспорт ще се 
санкционира особено строго.

Състоянието на спирките и тяхната функцио-
налност и достъпност трябва да се подобрят, 
ако искаме повече хора да оставят автомобилите 
си и да изберат градския транспорт.
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Модерна спирка в Будапеща, Унгария 

© Áron Szalay
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IV.3. Интермодални терминали за 
улеснено прекачване
Пътуването с градския транспорт ще стане 
по-приятно, а смяната на превозните средства 
ще бъде удобна след построяването на интер-
модални терминали на територията на целия 
град. Те комбинират ползите от индивидуал-
ните форми на придвижване - като ходенето 
пеша, карането на велосипед и пристигането с 
автомобил, с предимствата на бързия и редовен 
градски транспорт. Модерни и мултифункцио-
нални, ние ги планираме не само около натоваре-
ните метростанции, но и на големи входно-из-
ходни артерии и други важни транспортни възли. 
Изграждането на интермодални терминали с 
атрактивна покривна конструкция и център за 
клиенти е най-належащо на метростанциите Г. М. 
Димитров и Сливница. Те ще улесняват прекачва-
нията между метрото, автобусите и бъдещите 
трамвайни линии, а неразделна част от всеки нов 
обект ще бъдат и станциите за наем и паркиране 
на велосипеди.

Планираме и спешно изграждане на недовършена-
та Автостанция Изток с подземната трамвайна 
спирка, заедно с построяването на многоета-
жен паркинг, при която крайградските автобуси 
ще правят удобна връзка с трамвай 22. Подобни 
типови терминали могат да бъдат изградени 
на последните спирки на трамваите в Люлин, 
Илиянци, Обеля и Гео Милев. Модерни точки за пре-
качвания с големи и красиви навеси ще построим 
и на пл. Възраждане, при Семинарията, Централна 
ж.п. гара и гара Искърско шосе, в кв. Орландовци и 
при метростанция Тракия в кв. Овча купел. Където 
е възможно и целесъобразно ще търсим вариант 
за публично-частни партньорства, като срещу 
изграждането на комплекса, частният инвести-
тор ще получава право на наем и управление на 
търговските площи за определен срок. Интермо-
далните терминали ще съкратят времето за пре-
качване, а процесът ще бъде далеч по-комфортен 
за пътниците. Те ще позволят част от линиите 
да бъдат оптимизирани и ще служат като място 
за резервни автобуси, които да се включват при 
по-големи натоварвания.
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IV.4. Нова Генерална схема на 
линиите
Генералната схема на линиите в София е остаряла 
и вече не успява ефективно да отрази транс-
портните нужди на софиянци. През последните 
десетилетия основната точка на икономическа 
активност се пренесе от северните индустри-
ални зони към южните части на града. Новите 
квартали като Манастирски ливади, Витоша, 
Кръстова вада и Малинова долина са дом на 
десетки хиляди млади и активни граждани, които 
нямат никакъв достъп до градски транспорт. От 
друга страна, търговските и бизнес центрове 
привличат все повече посетители, а тенденция-
та все по-големи части от историческия център 
да стават пешеходна и туристическа зона, до-
пълнително ще увеличат нуждата от нова транс-
портна схема. Двата терминала на летището 
обслужват средно над 20 000 пътника на ден, а 

сектори с нестандартно работно време като 
аутсорсинг и IT привличат все повече млади и об-
разовани хора да посещават и остават в София. 
Градът е космополитно място на денонощна 
активност и транспортът трябва да улеснява, 
вместо да вгорчава живота в него.

Затова ще реформираме транспортната 
схема, така че тя да подпомага икономическо-
то развитие на София и да стимулира динамич-
ния живот в големия град. Ще реорганизираме 
автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, за да 
отговорим не само на сегашните нужди, но и за 
да подготвим адекватно града за бъдещите. Това 
означава по-добро обвързване между отделните 
системи на градския транспорт, като релсовият 
ще има водеща роля. Достигането до основни 
бизнес зони като Бизнес парка, Хладилника, Цари-
градско шосе и др. ще бъде значително улеснено.

Интермодален терминал в Грац, Австрия 
© Портал на провинция Щирия, Австрия
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Решени сме трайно и качествено да засилим 
връзките между София и другите населени места 
в общината, които вместо да са част от свързана 
агломерация, днес са откъснати от нея, увелича-
вайки икономическите и социалните неравенства. 
Заради липса на разумна алтернатива, нашите 
съграждани, живеещи извън компактния град, са 
напълно зависими от автомобилите. За да решим 
това ще разширим мрежата, пускайки нови линии, 
засилвайки съществуващите или замествайки 
маршрутните таксита с комфортни автобуси. 
Ще направим градския транспорт привлекате-
лен за всеки, независимо от социалния статус, 
демографската характеристика или мястото на 
живеене.

IV.5. Таксита и споделена 
мобилност
Таксиметровият превоз е част от индивидуал-
ния градски транспорт на София. Една от най-ви-
дните характеристики на бранша в столицата 
са нерегламентираните таксита, които злоупо-
требяват с клиентите, надписват цените над 
допустимите в закона, не плащат данъци и не 
разполагат с разрешение за извършване на так-
симетров превоз. Нехайството на институ-
циите по въпроса ощетява не само клиентите 
и редовните представители на бранша, но и 
общинския и държавния бюджет. Сегашният брой 
таксита в София, включващ и нелегалните, далеч 

надхвърля установената практика в други евро-
пейски столици, а цените са дъмпингови.

Ще работим в посока драстично намаляване на 
нелегалните таксита чрез постоянен контрол 
върху дейността им. Това ще доведе до норма-
лизация в пазара, увеличаване на приходите на 
изрядните компании и най-важното - ще сложи 
край на измамите с клиенти. Ще разработим и план 
за нови такси стоянки, който ще бъде съгласуван 
с всички оператори. След постигане на съгласие с 
тях за локациите ще пристъпим към изграждане-
то им, но и строго ще санкционираме спирането 
извън тях.

За да намалим зависимостта от личните авто-
мобили и мотивите за притежаване на такъв, 
ще стимулираме развитието на споделената 
мобилност, особено на компании предлагащи еко-
логичен превоз. Това не се отнася само за фирми 
за електромобили под наем като Spark, но и за 
компании заинтересовани от предоставянето на 
различни типове електромобилност като велоси-
педи, тротинетки и скутери. Подобни алтерна-
тивни форми на придвижване улесняват трафика 
в града и могат да направят София по-приятно 
и екологично място за живот. Затова активно 
ще търсим доказали се международни компании, 
които да въведат в София системи за споделена 
мобилност, каквито вече има в повечето евро-
пейски столици.
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Проблемите на хилядите водачи и служители в 
градския транспорт не са от вчера, но продъл-
жителното им съществуване е резултат от 
бездействието и опитите за прикриването 
им от страна на управляващите. Докато г-жа 
Екатерина Йорданова е едновременно общински 
съветник от управляващата партия, пред-
седател на транспортната комисия в СОС 
и председател на Съюза на транспортните 
синдикати, истинско решение на проблема 
няма да бъде намерено. Проблемите с острия 
недостиг на кадри, извънредният труд, мно-
гократно надхвърлящ допустимите граници в 
Кодекса по труда, стресът и ужасните битови 
условия в депата и по крайните спирки, няма 
да се решат с увеличение на заплатата с едни 

10%. Недоволството и отлива на кадри ще 
продължат, ако не се предприемат смели и по-
следователни мерки.

За да привлечем нови млади водачи в градския 
транспорт, ще увеличим основната заплата, 
доближавайки я до средната за София. През 
2019 г. недостигът в системата е от около 
250 водача или 15% от личния състав на двете 
дружества. Увеличение с не по-малко от 
10% трябва да се предвиди и за останалите 
служители, но с по-висок приоритет трябва да 
е това за водачите, за да се парира сериозният 
недостиг на кадри. За да подобрим условията 
на труд ще предвидим ремонт и изграждане на 
нови тоалетни по крайните спирки, започвай-

конкурентни заплати и добри условия 
на труд за шофьорите и ватМаните в 
градския транспорт
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ки с онези в най-тежко състояние.

Условията в депата и гаражите са трагични 
и процедура за изготвяне на проекти и 
намиране на европейско финансиране за 
тяхната пълна модернизация е наложител-
на. Те ще бъдат оборудвани и с интелигент-
на система за управление на подвижния 
състав и водачите, с което нарядите ще 
се планират с перспектива не по-малка от 
един месец. Това ще позволи на водачите 
адекватно да планират свободното си 
време.

Основен фактор за лошите условия на 
труд е и постоянният стрес, предизвикан 

от хаотичния трафик. Очевидно решение 
е обособяването на повече автономни 
трасета за градския транспорт - БУС 
ленти и обособени трамвайни трасета 
там, където често има сериозни закъсне-
ния. Те ще улеснят работата на водачите, 
а на гражданите ще осигурят по-бързо и 
редовно придвижване. От Спаси София от 
години се борим за приоритет и ускоря-
ване на градския транспорт и сме готови 
веднага да предложим работещи решения. 
Финансирането на всички изброени мерки 
ще се осигури с имплементирането на пред-
ложения от нас механизъм за разпределение 
на средствата от Синя и Зелена зона.

Трамвайно депо „Красна поляна“ 
© Здравко Петров
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V. софия на две колела

Велосипедният транспорт в София продължава 
да бъде неглижиран, въпреки идеите за свързана 
мрежа от велосипедни алеи и неуспешните опити 
за въвеждане на система с велосипеди под наем. 
Наличната велосипедна инфраструктура е недос-
татъчна и разпокъсана. Повечето от изградени-
те велосипедни алеи и вело-ленти се появяват 
и изчезват внезапно, а безопасни решения за 
преминаване на велосипедисти по кръстови-
щата липсват. Велосипедните алеи често са 
тесни, некомфортни и в конфликт с пешеход-
ното движение, а някои от тях са вече заличени 
или неизползваеми заради липсваща поддръжка 
или безконтролно паркиране на автомобили. Не-
достатъчни и несигурни са възможностите за 
паркиране на велосипед, като такива изобщо не 
са предвидени за жилищните квартали.

Безопасен и комфортен достъп с колело до край-
градски територии за отдих няма. Така е напълно 
ясно защо велосипедното придвижване в града не е 
достатъчно привлекателно като възможност за 
транспорт, а отдих с колело е достъпен предимно 
в градските паркове и основно чрез превоз на ве-
лосипедите с автомобил извън града. По улиците 
на София колело карат само най-приспособимите 
хора в активна възраст. 

Знаем, че осигуряването на добри възможности за 

велосипеден транспорт, спорт и отдих могат да 
допринесат за решаването на здравни, социални, 
транспортни и екологични проблеми на София и 
ще работим за последователни политики за раз-
витието му.

V.1. Екип за проектиране на 
качествена веломрежа
Общият устройствен план на София съдържа 
схема на изградеността на велосипедната мрежа. 
За съжаление този основен планов документ не е 
достатъчен да потвърди доколко е реалистично 
на улици и булеварди с отразени бъдещи велотра-
сета, такива наистина да са възможни за изграж-
дане. Нещо повече - при изготвянето на инвести-
ционни проекти, често чуваме от администрация 
и проектанти, как ОУП не е задължителен за из-
пълнение по отношение на предвидената в него 
велосипедна мрежа. Това е така откакто планът 
е приет. Понастоящем ОУП на София действи-
телно не отразява адекватно възможностите за 
развитие на веломрежа. Бе направен опит това 
да се компенсира с приемането на програмите за 
развитие на велосипеден транспорт на тери-
торията на СО “2012-2015” и “2016-2019”, като 
израз на стремеж новите инвестиции във вело-
сипедна инфраструктура да доведат до свързани 
трасета. Уви, и това се оказа сложна задача за 
столичната администрация.

Идейните и инвестиционни проекти непрекъсна-
то се сблъскват с трудности при проектиране-
то. Големият пропуск прозира в калпавата под-
готовка на подробни устройствени планове на 
кварталите, което е второто ниво на планиране 
след ОУП. Именно там проектантите следва да 
потвърдят местоположението и параметри-
те на бъдещата велосипедна инфраструкту-
ра. За съжаление изобилстват примери на ПУП с 
велоалеи съвпадащи с ивици тротоарни дървета, 
ПУП с произволни означения на велоалеи върху 
тротоари или изобщо с липсващо предвижда-
не на велоалеи независимо от действащия ОУП. 
Тези проблеми на планирането не могат да бъдат 
решени на етап инвестиционно проектиране, 
когато задачата на проектантите се свежда до 
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сместване на велосипедното движение между 
стълбове, знаци и дървета по тротоарите или с 
тесни и опасни велосипедни ленти по булеварди с 
висока скорост на автомобилното движение. 

Велоинфраструктурата в София не се 
проектира, изпълнява и контролира адекватно 

© Радостина Петрова

Добрата практика изисква планирането

да преразгледа уличните профили и 
да преразпредели пространството 
за пешеходци, градски транспорт, 

велосипедно движение и автомобилно 
движение

съобразно нови цели за качество на градска среда, 
достъпност, безопасност и комфорт на гражда-
ните. Така велосипедното движение няма да бъде 
провеждано по съществуващата инфраструкту-
ра, а ще бъде интегрирано с останалите видове 
транспорт, без да предизвиква конфликти с тях.

Необходимо е да се гарантира качествено ус-
тройствено планиране, включващо планиране 
за велосипеден транспорт, спорт и отдих. Уча-
ствахме в процес по промяна на нормативна-
та уредба и подкрепихме заложените в Наредба 
РД-02-20 за ППКТСУТ на МРРБ изисквания за 
планиране и проектиране на велосипедна инфра-
структура. Смятаме, че е необходимо ресорното 
министерство да конкретизира и даде насоки 
към наредбата относно изготвянето на планови 
документи, свързани с устойчив транспорт. Ще 
работим за това, основополагащата нормативна 
база да бъде осъвременена и усъвършенствана с 
активното участие на представители на сто-
личната администрация. Това от своя страна 
неминуемо е свързано с повишаване на капаците-
та за планиране и проектиране изобщо.

Ще обърнем сериозно внимание върху кадровата 
политика за сформиране на екипи в отговорни-
те общински предприятия. Активно ще търсим 
възможности за обмяна на опит с европейски 
градове с успешна велосипедна политика, като 
ще привлечем за консултация и чужди експерти. 
Убедени сме, че след 10 години противоречиви 
“успехи” в изграждането на велоалеи, София се 
нуждае от одит на велосипедната си политика, 
който да направи цялостна оценка и да даде 
препоръки за бъдещо развитие, както на вело-
сипедната мрежа, така и на цялата верига от 
съпътстващи услуги за велосипедисти, като 
информационна и маркетингова политика за на-
сърчаване на велосипеден транспорт. Всичко 
това ще бъде част от План за велосипеден 
транспорт на София.

V.2. План за велосипеден 
транспорт
София все още няма приет план за развитие на 
велосипедния транспорт. Администрацията 
борави с инвестиционни програми за 4-годишни 
периоди, които се основават на остаряла схема 
на веломрежата в ОУП на София и напълно неадек-
ватни планови и проектни разработки за отделни 
велоалеи. Програмите за развитие на велосипед-
ния транспорт до 2019 г. залагаха за изграждане 
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малко над 140 км нови велоалеи, но реално изпълне-
ните са едва 55 км. Липсва анализ на причините за 
неизпълнение на планираните инвестиции, както 
и няма действия по актуализиране на предвиж-
данията за вело-мрежата за територията на 
цялата община.

Ще инициираме изготвянето на цялостен план за 
развитието на велосипедния транспорт, който 
да определи амбициозни, ясни и измерими цели за 
дял на велосипедните пътувания, обхват на ве-
ломрежата, повишаване на безопасността и др. 
Планът ще съдържа всички необходими предва-
рителни проучвания за реалните възможности за 
изграждане на веломрежата на София по опреде-
лени критерии за безопасност, удобство, свър-
заност и привлекателност на велосипедната 
инфраструктура, йерархия на мрежата и инте-
грацията ѝ с други транспортни мрежи и услуги. 

Безспорна е необходимостта от осигуряване 
на велосипедни връзки между градския център 
и отдалечените квартали като Дружба, 
Младост и Люлин, Дианабад и Студентски град, 
северните квартали. Ще бъде направен одит на 
безопасността на вече изградените отсечки 
велосипедна инфрасруктура като велолентите 
по бул. Тодор Александров, бул. Никола Мушанов, 
бул. Монтевидео и ул. Акад. Ст. Младенов. 
Отсечките с компрометирана настилка - по бул. 
Кн. Мария Луиза и бул. Бъкстон ще се сдобият 
с ново покритие, а местоположението им ще 

бъде преосмислено. Достигането с колело 
до обекти в центъра на града ще стане по-
лесно и безопасно чрез въвеждане на зона 30 - с 
ограничение на движението на автомобили до 30 
км/ч, съпътствано с всички необходими мерки 
за гарантирано успокоено движение, видимост 
по кръстовищата на малките улици и ясни 
обозначения на велосипедните трасета.

Съществена част от плана ще 
бъде фокусирана върху прилагането 

на т.нар. „меки мерки“ и не скъпи 
инфраструктурни решения

за подобряване на безопасността и свързаност-
та на велосипедните маршрути. Те ще бъдат 
маркирани и ще бъде изготвена карта. Планът за 
велосипедния транспорт ще включва и обучения, 
събития и кампании за популяризиране на ве-
лосипедния транспорт. Необходима е работа с 
децата и родителите, за промяна в навиците за 
достигане до детското/учебното заведение. 
Всички мерки за постигане на целите на вело-
сипедния план ще бъдат обвързани с конкретни 
срокове - поетапно изграждане на веломрежата, 
интегриране с други видове транспорт, оси-
гуряване на надеждно паркиране на велосипеди, 
развитие на услуги за велосипедисти, информа-
ционни и насърчителни мерки.

Системата за велосипеди 
под наем MOBI в Будапеща, Унгария 

© Gyetvate
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V.3. Работеща система за 
велосипеди под наем
От много години се говори за създаването на 
такава система, но освен неспазени обещания 
и срокове, нищо повече не е направено. Не само 
това, но и последното предложение на Общината 
прилича повече на договор с рекламна агенция, 
отколкото на инструмент за осигуряване на 
адекватна велосипедна мобилност. Това ясно 
показва, че администрацията не иска и не може да 
осигури велосипеди под наем.

Основните фактори за успешна система за 
велосипеди под наем са тя да е лесна за използване, 
максимално достъпна и интегрирана с останалите 
видове транспорт, както и с гъвкави възможности 
за бързо разширение веднага след въвеждането 
ѝ. Това, заедно с поетапното изграждане на 
велосипедна инфраструктура, гарантира 
максимално използване на велосипедите. Нашето 
желание е да стимулираме този вид транспорт 
като екологична, здравословна и евтина 
алтернатива на личните автомобили, както и 
да я направим напълно интегриран компонент от 
градския транспорт.

София може да се възползва от опита 
на европейските градове с последните 

концепции и технологии,

като привлече опитни оператори на подобни 
системи в нов конкурс. В него предвиждаме пър-
воначалният обхват на системата да включва не 
само центъра, но и всички съществуващи вело-
сипедни коридори, свързващи го с периферията, 
като велоалеите по булевардите Цар Борис III, 
България, Кн. Мария Луиза, Тодор Александров, Бо-
тевградско шосе, както и маршрут през Борисо-
вата градина към ж.к. Изгрев и Студентски град.

V.4. Координатор за велосипедно 
движение 
Отговорността за провеждането на велоси-
педната политика в Столична община е неясна. 

Задачите по планиране, проектиране, велосипед-
ни инвестиции и комуникационни мерки са раз-
пръснати между две направления, три дирекции 
и две общински предприятия. Системна коор-
динация между тях липсва, често се оказва, че  
служители не са информирани за важни проекти 
изготвяни от техни колеги в други звена. Така 
се “забравят” и неглижират важни велосипедни 
връзки при големи инфраструктурни проекти, 
пропускат се възможности и се трупат грешки, 
които трудно биха се компенсирали за десети-
летия напред. Присъединяваме се към предложе-
нието на сдружение “Велоеволюция” София да има 
координатор на велосипедното движение. Евро-
пейските столици, водещи успешна велосипедна 
политика, разполагат с екипи от 3-15 специали-
сти, заети с целия процес за интегриране на ве-
лосипедното движение и взаимовръзките му с 
пешеходното движение и градския транспорт. 
Създаването на подобна длъжност в Столична 
община е само началото за постигане на амбици-
озни цели за разрастване на веломрежата и попу-
ляризиране на велосипедния транспорт. 

Отговорностите на длъжността могат да 
включват:

• координиране работата по вело-въпроси 
между звена на общината;
• изготвяне на анализи и препоръки за 
безопасност и достъпност с велосипед;
• организиране на поддръжка и обезопасяване 
на проблемни места по съществуваща 
вело-инфраструктура и важни велосипедни 
маршрути;
• иницииране и организиране на кампании и други 
популяризиращи и информационни мерки.

Разбира се, подходящият специалист за длъж-
ността трябва да има компетенции в сферата 
на техническото планиране и проектиране на ин-
фраструктура в градска среда, а важно условие е 
да бъде активен градски велосипедист.
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VI. Метро, растящо с 
града 

Метрото в София стана незаобиколим фактор 
в планирането на градския транспорт. Разви-
тието му обаче измести фокуса от наземните 
линии, които биваха закривани, интервалите 
им - увеличавани, а скоростта им - намалявана. 
Това трябва да се промени. Със завършването на 
третата линия (М3) до кв. Горна баня метромре-
жата на София вече ще е достатъчно развита и 
ще осигурява важните висококапацитетни бързи 
връзки на всички големи жилищни комплекси с 
центъра.

През последните години увлечението на столич-
ната администрация да обещава строителство 
на метро навсякъде предизвика придвижването 
на проекти за удължението му в райони, където 
натоварването му е далеч под минимално необхо-
димото. Строителство на метро през квартали, 
където няма достатъчно пътници за такова, е 
инвестиция, която не може да бъде оправдана. 
Разходите за експлоатация на метрото са мно-
гократно по-високи, отколкото за всеки друг 
вид градски транспорт. Затова е изключително 
важно то да се строи тогава, когато са изчерпани 
всички останали възможности.
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VI.1. По-малко чакане по М2 
Причината за големите интервали по М2 между 
Витоша и Обеля е зависимостта ѝ от М1 в спо-
деления им участък, както и фактът, че депо 
Обеля не е било предвиждано да обслужва двете 
линии. При строителството на отсечката между 
метростанции Сливница и Обеля е частично 
изпълнена и замразена междинна метростанция 
при жп линията София - Калотина.

Първи приоритет за адекватното развитие на 
метромрежата в София трябва да е довършване-
то ѝ, заедно с новата връзка с метродепо Обеля. 
Това най-накрая ще позволи интервалите на линия 
М2 в Надежда, Банишора, Лозенец и Хладилника да 
се намалят и пътуването да стане по-комфорт-
но, а районът около новата метростанция да 
привлече свежи инвестиции. За станцията вече 
има готов проект, включващ жп гара, а към него 
ще добавим интермодален терминал и проект за 
изграждане на бул. Стефансон от бул. Панчо Вла-
дигеров до Софийския околовръстен път.

VI.2. Нови станции в Люлин и 
Младост
Активно ще търсим финансиране за довършване 
на отклонението в ж.к. Люлин от едноименна-
та метростанция до кръговото на бул. Царица 
Йоанна и Околовръстния път, където ще заложим 
голям буферен паркинг и интермодален терминал 
за крайградските линии към Банкя, селата Мало 
Бучино и Иваняне, както и за междуградските 
линии до Костинброд, Божурище и Перник.

В другия край на града, строителството на 
метрото към Ring Mall и IKEA не само е в противо-
речие с Общия устройствен план, но е и очевидно 
обслужване на частни интереси. Интересът 
на софиянци обаче е метрото да е отворено за 
бъдещето развитие на града. Затова ще разра-
ботим идеен проект за нова метростанция в ж.к. 
Младост IV до Технополис с голям буферен паркинг 
и интермодален терминал, обслужващ линиите за 
селата Бистрица и Железница, лифт Симеоново, 
Горубляне и нови експресни линии до Панчарево и 
Кокаляне.

Разположение на коловозите на метростанция 
Модерно предградие

2

4
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VI.3. Удължаване на М3 на север
Искаме София да се развива на север, както и 
да се осигури работещ механизъм за пренасоч-
ване на инвеститорския интерес от южните 
квартали. Затова ще инициираме градоустрой-
ствена процедура за проектиране и залагане 
на М3 в ново трасе, преминаващо източно от 
Левски Г и насочващо се към Северната скоростна 
тангента, където ще създадем нов квартал. Така 
метрото ще е фактор в градообразуването - 
потенциал, който досега бе използван механично 
без предварително поставени цели.

С новия проект ще коригираме разположението 
на станциите, като заложим станция до пътен 
възел Витиня с изходи и на трасето на бъдещата 
Товарна тангента, както и ще преместим 
метростанцията в ж.к. Левски в средата на 
комплекса. Така ще осигурим връзката между М3 и 
северната дъга на ринговия трамай, а комплексът 
ще се обслужва от общо три станции.

VI.4. Интермодални терминали до 
метрото 
Последната адекватно интегрирана с наземния 
градски транспорт метростанция - Обеля, чиято 
автогара впоследствие бе премахната, е образец, 
който за съжаление не бе имплементиран никъде 
другаде при последвалия бум на метростроител-
ство. Отсъствието на интермодални терминали 
точно там, където те са най-логични - при 
връзката с метрото - е фактор за увеличаване-
то на времето за чакане и непривлекателността 
на наземния градски транспорт.

Ще построим интермодални терминали и 
обръщала за градския транспорт на най-натова-
рените метростанции в периферията на града, 
където трансферът между метрото и наземния 
градски транспорт трябва да е бърз и удобен. Ин-
термодални терминали предвиждаме на метрос-
танциите Г. М. Димитров, Сливница и Горна баня, 
а обръщала за довозващи линии - на Бели Дунав, 
Дружба, Тракия и Овча купел. Където е възможно 
ще ги комбинираме с буферни паркинги с цел подо-

3
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бряване на връзката между автомобилния и раз-
личните форми на градски транспорт.

VI.5. Разумно развитие на 
метромрежата

Тунелопробивната машина „Витоша“, 
изграждаща тунела на М3

С парите, които Общината плаща за 1 км 
изминато разстояние с метровлак, могат да се 
покрият разходите за изминатото разстояние 
на 4 трамвая или 5 автобуса. Отклонението на М3 
от ж.к. Слатина до Окръжна болница предвижда 
натоварвания от 25 хиляди пътника на ден - мно-
гократно по-малко от нужното за метро, а в 
случая със Студентски град, макар прието като 
далекоперспективно, трасето се окачва да свали 
“цели” 400 автомобила от улиците, когато и ако 
се построи.

Метрото е скъпа и тежка инфраструктура, 
струваща около 30 милиона лв./км. С парите, 

които биха се дали, за неефективна и ненатова-
рена отсечка на метрото могат да се осигурят 
бързи, преки и висококапацитетни линии на 
наземния транспорт в цяла София и да се фи-
нансират десетки километри нови скоростни 
трамвайни трасета.

Няма отклонение проектирано извън пред-
вижданията на Генералната схема, което да не 
завършва до някой мол. През 2015 г. общината 
прие проучване за отклонение на М1 до Ring Mall, 
поръчано и платено от собствениците му. Днес 
то се обявява като връзка със Симеоновския 
лифт, макар че всички изходи на метростанци-
ята я свързват с мола, а не с хипотетичната 
нова долна станция на лифта, за изграждането на 
която и досега не е ясно кой ще плати. Отсечката 
на отклонението на М3 през ж.к. Слатина след 
предвидената станция на ул. Слатинска реално 
е проектирана само, за да може общината да се 
похвали, че свързва Тех Парк София и зала Арена 
Армеец с метрото.

Трафикът, който бизнес сградите около The Mall 
(където е предвидена последната станция от 
отклонението) генерират, няма да се облекчи 
осезаемо, защото пътуването с метрото от 
мола до метростанция Орлов мост ще е по-дълго 
от това с автомобил или автобус в BUS лентата 
по бул. Цариградско шосе.
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VII. градската железниЦа 
е новият транспорт на 
софия

София е един от центровете на железопътния 
транспорт в страната. Огромният жп възел 
София, опасващ града в момента се използва далеч 
под капацитета си. Две трети от населените 
места в Столичната община разполагат с желе-
зопътна инфраструктура и минимум една гара и 
въпреки това има такива, като Кубратово, Све-
товрачене или Чепинци, които са свързани със 
София с едва един влак на ден.

Предимството на влаковете в града е очевидно 
- те изминават разстоянието от Централна 
жп гара до гара Казичене за 15 минути. Въпреки 
че осигуряват скорост на придвижване значи-
телно по-висока от тази на метрото, железо-
пътните пътнически превози не са интегрирани 
със системата на градския транспорт, гарите 
като цяло са изолирани от нея, а железопътни-
те спирки са в окаяно състояние, недостъпни и 
неразпознаваеми като значима част от транс-
портната система на града. София има потенциал 
за собствена и функционална градска железница. 
Липсата на градски транспорт по железопътни-
те трасета ги отчуждава от градската среда и 
най-вече е огромна пропусната полза за пътува-
щите по съвпадащи с жп трасетата направления.

VII.1. Потенциал за шест линии
Наличната железопътна инфраструктура, както 
и предвидената от НКЖИ нова такава с изпълне-
нието на ремонта на жп възел София, позволява 
със сравнително малка инвестиция да се реализира 
транспортен план за градска железница от общо 
шест линии, свързващи основните населени 
места в Софийската агломерация.

В краткосрочен план функционирането на 
градската железница на София може да започне с 
три линии: 
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• Перник - Централна жп гара - Казичене с 
интервал на движение от 30 минути;
• Своге - Централна жп гара - Казичене - 
Ботунец с интервал на движение от 60 минути;
•Банкя - Централна жп гара - гара Елин Пелин с 

интервал на движение от 30 минути.

Инфраструктурата за тези линии съществу-
ва и сега. Необходимо е само изграждането на 
няколко спиркови перона и прилежаща инфра-
структура за пешеходен достъп, интермодални 
терминали и буферни паркинги. С тези 3 линии е 
възможно да се осигури интервал от 15 минути 
между гара Казичене и Централна жп гара София, 
което на практика е равностойно на нова линия на 
метрото.

Основната финансова тежест по въвеждането 
ѝ ще бъде закупуването на подвижния състав. 
Един адекватен за нуждите на Софийската аг-
ломерация влак с дължина 42 метра и превозен 
капацитет от 123 седящи и около 180 правос-
тоящи пътника струва между 3 и 4 милиона евро 
според конфигурацията си. За правилната екс-
плоатация на системата градът ще има нужда 
от минимум 20 състава или инвестицията за 
подвижен състав ще е около 80 милиона евро. 
Съществуват редица финансови инструменти, 
позволяващи на общината да кандидатства за 
безлихвен или нисколихвен кредит, например от 
ЕБВР.

В дългосрочен план железницата може да се 
разраства с още линии, като имаме готовност да 
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предложим за анализ още три:

• Сливница - гара Елин Пелин с интервал на 
движение от 30 минути;
• Банкя - Биримирци - гара Подуяне - Казичене с 
интервал на движение от 30 минути;
•рингова линия Яна - Централна жп гара - Яна с 

интервал на движение от 30 минути.

За да е безпроблемен този процес на разширение 
на мрежата ще настояваме пред НКЖИ с рекон-
струкцията на жп възел София инфраструктура-
та да е адаптирана за нуждите на пълния обхват 
на планираната железница.

Станция на градската железница 
в Берлин, Германия

VII.2. Тарифни зони за пътуване в 
Софийската агломерация
Всяка столица е притегателен център за хора и 
бизнес. Това означава, че хора, които не живеят 
в Столичната община, ще пътуват всеки ден 
до нея, защото там е работното им място, 
училището или университета им. Ако София не 
предлага адекватна алтернатива на личния им 
автомобил, те ще идват в града с него. Офор-
мянето на тарифни зони и маршрутна схема на 
обществен транспорт, обхващащи околните 
общини, е мярка против концентрирането на 
приходящи автомобили в инфраструктура, която 
и без друго е недостатъчна.

Ще работим за оформянето на три тарифни зони, 
обхващащи разположените около София общини 

и предлагащи динамична и достъпна схема за 
издаване на карти за градския транспорт, както 
и на схема за тарифиране по време, приложима 
при пътуване между зоните. Ще предложим обща 
транспортна схема със съседните на Столична-
та общини и оформяне на бързи и удобни, напълно 
интегрирани в градския транспорт автобусни 
линии, достигащи Елин Пелин, Костинброд, 
Рударци и др.

VII.3. Пълна интеграция с градския 
транспорт
Създаването на градска железница 
не трябва да е повод софиянци да не 
използват влаковете на БДЖ или други пътниче-
ски оператори като форма на градски транспорт 
в обхвата на Софийската агломерация. Затова ще 
задействаме и довършим бавената с години инте-
грация на билетите на железопътните превози 
с билетната система на София. Ще работим за 
пълно признаване на издаваните от ЦГМ карти за 
всички линии на градския транспорт във всички 
пътнически влакове на територията на Сто-
личната община и ще въведем специални билети, 
позволяващи пътувания в зоната на Софийската 
агломерация в бързите и експресни влакове.

Интеграцията на билетните системи е въпрос на 
двустранно споразумение между превозвачите и 
Столичната община. Няма причина тя да не е фи-
нализирана бързо и в полза на хилядите пътуващи 
от и до София хора от околните общини. Тя не 
само ще улесни значително придвижването, но и 
ще стимулира хиляди работещи в София жители 
на околните общини да изберат да пътуват до 
работа с градски транспорт, вместо с личните 
си автомобили.



Красиви и удобни 
Квартали за хората
Повече Пешеходни зони
Историческият център става приятен, красив и кипящ с живот

ревитализация и нов живот за старите Квартали
Запазването на автентичните архитектура и дух привлича малкия 
бизнес и туристите

цялостно Преобразяване на междублоКовите 
Пространства
Кварталите се завръщат към живот с нови зони за спорт, отдих и 
социални дейности 

Повече Квартални ПарКове, градини и малКи зелени 
оазиси
Паркингите отстъпват място на благоустроени публични 
пространства с много зеленина

нов Подход в градсКото Планиране
Динамично градоустройство решава проблемите с презастрояването
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Защо София не може да се нареди до други градове, предлагащи уредена среда 

и добри условия за живот за всеки? Градът ни има нужда от промяна на курса - към 

последователна градоустройствена политика, управлявана чрез ясен план, с 

конкретни цели и измерване на напредъка по постигането им. Проектирането на града 

трябва да започва и свършва с мисъл за хората - за осигуряване на достъпни квартали 

с качествена инфраструктура, социални услуги и мултифункционални сгради.

Неведнъж сме настоявали, че София е напълно способна да “настигне” другите 
градове в Европа и да се нареди сред най-красивите. Убедени в това, предложихме бул. 

Македония да се преобрази в линеен парк, а за бул. Патриарх Евтимий дадохме решение, 

позволяващо по него да има място за всички - споделено трамвайно и тролейбусно 

трасе, велоалея, лента за паркиране, пътни ленти и широки тротоари. През 2017 г. 

предложихме специализирана програма за финансиране на ремонти на тротоарите 

във всички квартали, както и подкрепихме инициативата на Главния архитект за 

създаване на Наредба за градската среда.

Вместо пространства за отдих и социална активност, на междублоковите 

пространства се гледа само като на парцели за ново строителство. Развитието 

не може да се измерва само в кубични метри бетон за сметка на публичните 

пространства, детските площадки и зеленината. Парковете в София са 
недостатъчни, а проблемите с осветлението и поддръжката възпират активното 

им ползване. Естетиката и красивата градска среда са непознати термини за 

управляващите. Всичко се прави през пръсти, без да се обръща каквото и да е внимание 

на детайлите. Твърде често малкото направено се налага да бъде ремонтирано месеци 

след като сме похарчили милиони.

Омръзнало ни е да ходим по тротоари, осеяни с шахти, счупени плочки и 

бетонови замазки. Даже в историческия градски център липсват качествени 
настилки, стилно осветление, чешми и тоалетни, пейки и места за отдих, зеленина. 

На мястото на красиви стари къщи се позволява строителството на многоетажни 

блокове, лишени от архитектурна връзка със заобикалящата ги среда. Всяко свободно 

пространство и всеки площад са окупирани, а символите на София са скрити зад 

редици безразборно паркирали коли.

Красиви и удобни 
Квартали за хората02



63

За разлика от съседните ни градове, София все още не може да се похвали с 

красиво уредена градска среда и публични пространства, с които да се гордеем. 

Основни градски булеварди са лишени от живот, а равните и широки тротоари все 

още са мечта. Далеч по-малки от София градове, даже и в България имат свързани 

пешеходни зони, обхващащи множество улици, площади и градини. Ценните препоръки 

на поканения от екипа на Йорданка Фандъкова известен датски архитект Ян 

Геел биват игнорирани, защото управляващите нямат необходимата смелост да 

разширят пешеходните пространства, нито капацитета да организират 

трансформацията, без да предизвикат недоволство и затруднения.

Времето за актуализацията на Общия устройствен план назря, а заедно с него 

и нуждата от преосмисляне на процеса на градско планиране. София има сериозен 

проблем с това как управлява територията си. Въпреки, че е най-ценният ресурс за 

града, тя е разпокъсана, хаотична и обект на неадекватни законови регулации. Това 

пречи на изпълнението на общинската капиталова програма и вреди на бизнеса.
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I. Пешеходни зони 
и Представителни 
Публични Пространства

Искаме коренно да променим начина, по който 
изглежда София -  столицата и лицето на 
България. Ако искаме тя да заеме достойно място 
на световния туристически пазар, но преди 
всичко да бъде красива и удобна за всички нас, ин-
вестирането в подобряване на визията ѝ е нало-
жително.

Активно ще участваме в изработването на 
Стандарт за градската среда, така че центърът 
да получи стилна визия, изпълнена с устойчиви 
материали. Ще инициираме цялостно обновление 
както на големите булеварди, така и на малките 
централни улици и пространства.

Основна цел ще бъде разширяването на пеше-
ходната зона по основните пешеходни коридори, 
но ще осигурим и алтернатива за автомобили-
те и живущите чрез изграждането на подземни 
паркинги и повече градски транспорт. В квар-
талите фокусът ще бъде насочен към цялостно 
обновяване на междублоковите пространства 
и изграждането на нови игрища, площадки, 
места за почивка и паркинги. Осъзнавайки, че не 
всички обекти могат да бъдат обновени в къси 
срокове, ще извършваме качествена и постоянна 
поддръжка на публичните пространства и ин-
фраструктурата. Ще управляваме с експерти-
за и любов към София, обръщайки внимание и на 
малките детайли, които формират ежедневието 
в нашия град.

I.1. София - #ГрадЗаХората
Бул. Витоша и ул. Пиротска все още са единстве-
ните напълно пешеходни улици в града и въпреки 
отсъствието на естетика или качество, кипят 
от живот, а магазините и заведенията се радват 
на успех. Това е индикатор за сериозен дефицит 
и търсене на удобни пешеходни пространства в 
София. Въпреки това, общината не спира да про-

пуска възможности за обособяване на нови таки-
ва.

Емблематични зони като ул. Граф 
Игнатиев отново бяха изпълнени 

некачествено и без задължителната 
естетика, въпреки похарчените 

милиони.

Други, идеални за превръщане в пешеходни или 
споделени улици като Алабин, Солунска или Цар 
Иван Шишман, бяха ремонтирани без да се преос-
мислят функциите им и пропускайки модерните 
решения, които да ги направят безопасни, удобни 
и красиви. Без адекватно подобрение на условията 
за пешеходците, софийският център е обречен да 
продължи да се задъхва от наплив на автомобили.

За нас е от изключително значение пешеходните 
зони в центъра да бъдат разширени и свързвани 
в красиви и спокойни пространства. Като първа 
стъпка от този процес ще обособим пешеходна 
зона по ул. Съборна между пл. Св. Неделя и Град-
ската градина. Със създаването на приветлива и 
спокойна среда за всички, което доказано води до 
икономически ползи, ще стимулираме развитието 
на малкия бизнес, културата, туризма и гастро-
номията. При обновяването, настилките и улич-
ните елементи ще бъдат изпълнени в хармония с 
красивите стари сгради в зоната. Ще преуста-
новим преминаването на автомобили пред Пре-
зидентството, в последния участък на ул. Леге, 
а след ремонт планираме да направим ул. Алабин 
споделена между трамваи и пешеходци. Така ще 
свържем пл. Македония с пешеходната зона по бул. 
Витоша и ул. Граф Игнатиев.

Активно ще прилагаме препоръките 
от доклада “София - град за хората” на 
студиото на арх. Ян Геел за превръщане 

на София в град за хората и за 
приоритизиране на активните форми на 

придвижване.
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Идентифицирали сме улици, привличащи и 
задържащи голямо пешеходно движение, 
подходящи за временно ограничаване на авто-
мобилите в почивните дни. Като първа стъпка 
планираме движението на автомобили по ул. 
Цар Иван Шишман да се забранява в почивните 
и празнични дни с изключение на живущите в 
зоната. В доклада бе установено, че 70% от 
трафика по нея е пешеходен, но едва 30% от 
габарита ѝ е отделен за него. Считаме, че това 
е несправедливо. Затова, извеждайки транзит-
ния поток от автомобили, ще осигурим повече 
пространство и по-приятна среда за отдих и 
забавление в центъра на София. Предвиждаме да 
възстановим практиката за временно огранича-
ване на колите по бул. Цар Освободител, поне два 
пъти месечно през лятото и по време на големи 
културни събития и празници.

Освен разширяване на пешеходните простран-
ства, ще работим и за създаването на споделени 
улици на едно ниво. По тях автомобилното дви-

жение и паркиране не се забраняват, но чрез мерки 
за успокояване на трафика се дава предимство на 
пешеходците.

Смятаме, че територията заключена 
в първи градски ринг е подходяща за 

създаване на споделена Зона 30 като 
мярка за успокояване на трафика в 

центъра.

Като първи етап от този процес цялостно ще 
реконструираме улиците Ангел Кънчев, Христо 
Белчев, Аксаков, Екзарх Йосиф и Сердика и ще 
създадем удобна и приветлива градска среда за 
всички. С развитието на пешеходните и споделени 
пространства целим да ги реализираме подобно 
на предложенията на инициативи като КваАРТал 
- спокойни зони с активен партер и фокус върху 
развитието на работилници, заведения, културни 
центрове и др.

Тротоар на ул. Рачо Димчев
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I.2. Площади и малки градски оазиси 
Основните площади на София все още са паркинги 
и едни от най-знаковите и красиви сгради в 
България като храм-паметника Св. Ал. Невски, 
църквата Св. Неделя, Народното събрание, Цен-
тралните хали или Царския дворец са заобиколени 
от паркирани автомобили. Големите простран-
ства в центъра, вместо да бъдат превърнати 
в красиви и спокойни зони за отдих, разходки и 
срещи, са занемарени и достъпът на пешеходци-
те до тях е затруднен.

През годините доказахме, че подобряването на 
градската среда и публичните пространства е 
сред основните наши приоритети. Отне ни вре-
ме да убедим администрацията, че калният пар-
кинг по бул. Македония трябва да отстъпи място 
на красив линеен парк. Осъзнаваме колко важна е 
удобната градска среда за качеството на живот 
в града - уредените пространства ни правят 
щастливи и повишават отговорността към за-
обикалящата ни среда. Усърдно

ще работим, за да върнем града на хората 
като предприемем необходимите стъпки 

за изграждане на красиви зони около 
Централните хали и Синагогата.

Така развитието и в северните части на градския 
център ще бъде стимулирано. Ще изградим и 
свързано пешеходно пространство с няколко 
градинки, започващи от пл. Бански и обхващащи 
минералните чешми при Дома на киното, паркинга 
на НАГ, експонираните останки на Североизточ-
ната кула на Сердика до ул. Веслец.

В малките уютни площади, които изобилстват в 
София, виждаме огромен потенциал. Заедно с ра-
йонните кметове и гражданите ще идентифи-
цираме подходящи пространства, където с мал-
ки намеси по примера на Project for Public Spaces/ 
New York, очакваме да се получи значителен ефект 
върху градската среда.

Така ще превърнем тези места в желани 
от местната общност средища за 

социален контакт и отдих.

Приоритетно ще осъществяваме подобни 
проекти в квартали без достатъчна публична ин-
фраструктура. Желанието ни е в рамките на тази 
инициатива да бъдат ремонтирани и преобразени 
най-малко десет подобни пространства.

Пространство пред НАГ на ул. Сердика №5
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I.3. Оживени централни булеварди с 
нова визия
Текущото състояние на най-важните централ-
ни улици, кръстени на знаменити личности от 
историята ни като Васил Левски, Христо Ботев, 
Кн. Мария Луиза и Цар Освободител, по никакъв 
начин не съответства на заслугите им и на же-
ланието ни да бъдем достойна столица на евро-
пейска държава. Разбитите и тесни тротоари не 
стимулират бизнеса, нито пък ходенето пеша, а 
хаотичният автомобилен трафик ги прави още 
по-непривлекателни. Пропуснатите ползи както 
за гражданите, така и за бизнеса, са огромни.

Улиците не са само места за транзитно 
преминаване, но и неразделна част 

от градския живот и пейзаж. Искаме 
големите булеварди да станат 

красиви пространства с качествени и 
представителни настилки, адекватно 

осветление, повече зеленина и места за 
сядане.

Прилагайки вече изработения Стандарт за град-
ската среда, поетапно ще започнем реконструк-
ции на централните булеварди с цел по-красив 
град със собствена уникална визия и усещане, как-
то и по-ефективно използване на доминираните 
от коли пространства. Където е възможно, пар-
кирането ще отстъпи място на по-широки тро-
тоари с качествени гранитни настилки, с повече 
дървета и красиво градско обзавеждане: пейки, 
кошчета за отпадъци, подземни кофи за боклук, 
рекламни тотеми, табла за афиши и др., а стара-
та архитектура по улиците ще бъде допълнена 
от красиви лампи с мотиви от предвоенна София.

Трамвайните трасета ще бъдат 
отделени от активните ленти 

за движение, осигурявайки пълна 
независимост и бързо придвижване.
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Повечето междублокови пространства 
в София са морално остарели, тъмни и 

занемарени

Състоянието на междублоковите простран-
ства и прилежащата инфраструктура в со-
фийските квартали е трагично. На “зелените” 
пространства им липсва озеленяване, а парки-
рани автомобили ги превръщат в кални поляни, 
източник на замърсяване и прах. Съоръжения-
та за детска игра и спорт в повечето случаи 
са стари и неподдържани, улиците и трото-
арите са осеяни с дупки и неравности, кофите 
за смет преливат, а осветлението е недоста-
тъчно. 

В нашия План за София си поставяме 
задачата ускорено да подобрим 
градската среда в кварталите.

Затова предвиждаме специална програма за 
цялостен ремонт на междублоковите прос-
транства и прилежащата им територия. 
Като демонстрация, че моделът, който искаме 
да приложим, работи, идентифицирахме 

голямото междублоково пространство в ж.к. 
Люлин VI. Избрахме го, защото е оградено от 
шест големи блока, с лошо текущо състояние 
на инфраструктурата и голям брой живущи в 
непосредствена близост. 

За да решим проблема с придвижването, пред-
виждаме цялостен ремонт на улиците и тро-
тоарите, както и обособяване на повече места 
за паркиране. Това ще ни позволи централната 
зелена площ да се ползва по предназначение. 
Изградените в пространството нови детски 
и спортни площадки, беседки и удобно парково 
обзавеждане ще осигурят места за отдих, 
рекреация и социални дейности на живущите.

Това е едно от най-големите междублокови 
пространства в града

Към близките обекти като училището, 
детската градина и спирките на градския 
транспорт ще изградим нови осветени алеи и 
ще повдигнем кръстовищата, за да осигурим 
безопасни маршрути за децата. Ще бъдат 
поставени и подземни или оградени контей-
нери за смет, както и паркинги за велосипеди. 
С цялостното ремонтиране в широк обхват 

ново междублоКово Пространство 
в люлин VI Преобразява градсКата 
среда
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целим коренно да променим визията и предназ-
начението на междублоковите пространства 
и да превърнем кварталите в удобно място за 
живот.  

Където е възможно, целесъобразно и одобрено 
от жителите, ще изграждаме и допълнител-
ни съоръжения като места за пикник, маси за 
бордови игри, детски площадки, стимулиращи 
интелектуалното развитие на малчуганите, 
комбинирани спортни площадки за различни 
спортове и др. 

Крайно време е общината да фокусира 
вниманието, експертния капацитет 

и финансите към подобряване на 
средата в кварталите.

Жителите на комплексите имат нужда от 
уредено паркиране до домовете си

С програмата за цялостен ремонт на меж-
дублоковите пространства ще насочим сред-
ствата именно в тази цел. Искаме по няколко 
големи междублокови пространства да бъдат 
ремонтирани всяка година, което да донесе ка-
чествена промяна в кварталите в рамките на 
няколко години. 
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II. Красива градсКа среда 
в Кварталите

II.1. Цялостен подход за ремонт на 
междублоковите пространства
В кварталите прекарваме най-много време. Те би 
трябвало да са и мястото за социален контакт, 
спорт, култура и отдих, но днес това е много 
трудно. Те са крайно занемарени, с инфраструк-
тура оставена на саморазпад. Много от детски-
те и спортните площадки са стари и недоста-
тъчни, осветлението не навсякъде работи, а в 
междублоковите пространства често, вместо 
зеленина, има паркирани сред калта автомобили. 
Всички плащаме данъци, за да получим уредена и 
модерна градска среда близо до домовете ни.

Подобряването на качеството 
на средата е ключов елемент от 
нашия План за София. Затова ще 

отделим средства за всеобхватно 
и систематично обновяване на 

кварталната инфраструктура -

ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на 
нови дървета и растителност, които подобря-
ват средата и пречистват въздуха, решаване 
на проблемите с паркирането, подновяване на 
детските и спортните площадки и др. В процеса 
активно ще включим местните общности, за да 
отговорим най-пълноценно на техните нужди.

Заедно с доказали се архитекти и урбанисти от 
България и чужбина ще създадем типови проек-
ти за цялостно обновяване на междублоковите 
пространства. Работата на парче ще заменим с 
интегриран подход, адресиращ всички проблеми в 
дадено пространство, за да гарантираме, че жи-
вущите ще усетят осезаема промяна в средата 
около домовете си.

Улиците, тротоарите, паркингите 
и осветлението ще бъдат изцяло 

подновени, а където е възможно ще 
предложим изграждането на монтажни 
паркинги, двойно увеличаващи местата 

за паркиране.

Така паркирането в кварталите ще бъде вкарано 

Жилищните комплекси с обширни междублокови пространства 
са в синхрон с концепцията за София като „град-градина“
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в ред, а зелените площи ще бъдат място за хора, 
не - за автомобили. Строго ще регулираме и прак-
тиката частни временни обекти да завладяват 
публичните пространства. Отделяйки паркинги с 
контролиран достъп за детски колички, велосипе-
ди, тротинетки и други средства за мобилност, 
ще стимулираме активното придвижване. Ще 
работим и за изграждането на нови спортни 
площадки, които ще бъдат достъпни и безплатни 
за ползване.

II.2. Повече осветление за 
блестяща София

Много столични улици тънат в мрак. 
Това ги прави опасни и неприветливи

Преди 30 години известният американски 
писател Бил Брайсън нарича София “най-мрачна-
та столица в Европа”. За съжаление, днес ситуа-
цията не е много по-различна. Даже в сърцето на 
града, много от най-важните булеварди, площади 
и национални символи тънат в мрак. Пример за об-
щинското нехайство по темата е новопоставе-
ното осветление по емблематичния бул. Цар Ос-
вободител, монтирано на грозни, евтини и ниски 
стълбове с висящи кабели между тях. В кварта-
лите пък осветлението не е никак достатъчно 
и не се поддържа, а в много междублокови прос-
транства и малки квартални паркове изобщо няма 
такова.

Нужен е пълен одит на състоянието на освети-
телните тела и изработване на карта на освете-
ността на цялата община. На нея ще се базират 
всички общински инвестиционни намерения. 
Очевидна е нуждата от далеч по-компетентни 
специалисти при изчисляване на необходимата 
осветеност (lighting design) на дадено простран-
ство.

Твърде честа е практиката механично да се под-
менят осветителните тела, без да се вземат 
предвид местните условия - например, монтират 
се твърде високи стълбове по малки улици, къде-
то короните на дърветата скриват лампите. Не 
се отчитат и нуждите на пешеходците, като 
лампите осветяват автомобилното платно, до-
като тротоарите остават тъмни. По подобие на 
пътните ремонти или чистотата, типичната 
общинска отговорност за осветлението е раз-

Замъкът Буда в Будапеща е 
пример за атрактивен lighting 

design, акцентиращ върху 
историческото наследство
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дадена на няколко частни фирми. Заради тежките 
и тромави съгласувателни процедури отстраня-
ването на повреди и дефекти се бави с месеци, а 
системата е видимо неефективна.

Ние искаме много повече светлина в 
нощна София и затова значително ще 

увеличим бюджета за осветление. Като 
първа стъпка незабавно ще възстановим 

осветлението там, където вече са 
изградени стълбове, но лампите не 

светят,

а след анализ на пешеходния трафик ще увеличим 
и подобрим осветеността на най-натоварените 
тротоари и пешеходни пътеки.

Там, където е възможно и има належаща нужда 
от реконструкция, ще премахнем стълбовете и 
ще изградим окачено осветление. По този начин 
ще освободим повече място за пешеходци. Ще 
започнем разговори с ръководството на АПИ и 
на община Перник за нуждата от изграждане на 

осветление по целия път от Владая до Перник, 
който е един от най-натоварените пътища в 
страната.

Също така ще създадем концепция за умно ос-
ветление, спомагаща за по-енергийно ефективно, 
икономично и щадящо нощните животни осве-
тяване на града. С него ще може да се контролира 
степента на осветеност, както и да се прилагат 
динамични и адаптиращи се към средата режими. 
Стълбовете на уличното осветление са една 
много добре развита мрежа от точки, в която да 
се разполага сензорната мрежа на града, събираща 
данни за пешеходно движение, шум, чистота на 
въздуха, автомобилен трафик и др.

II.3. Изграждане на фонтани, нови 
чешми и тоалетни
Искаме да превърнем София в приятен град, из-
ползващ ресурсите си в полза на гражданите. Едно 
от най-значимите богатства на София са мине-
ралните извори, но внушителният дебит от 500 
литра на секунда остава неизползван. Вместо со-
фиянци да се радват на достъп до публични чеш-
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ми, повечето от тях са премахнати, неработещи 
или в лошо състояние.

Наличието на студена питейна вода е 
особено важно за град с горещ климат, 

какъвто е София. Затова в координация 
с районните кметове ще разработим 

пълен списък на съществуващите, 
но неработещи чешми и ще осигурим 

необходимия ресурс за техния ремонт.

Нещо повече, след идентифицирането на подхо-
дящите места, ще изготвим програма за после-
дователно изграждане на значим брой нови чешми, 
предимно в парковете, градините и в близост до 
основните пешеходни коридори.

Наличието на фонтани в градската среда е 
важно не само заради естетичните им качества, 
но и прохладата, която носят. Те правят средата 
по-динамична и привличат хората около себе си. 
Смятаме, че в София трябва да има повече фон-
тани - както в парковете и градините, така и по 
площадите и пред институциите. Архитектурен 
конкурс за нови фонтани, вдъхновени от класиче-
ските такива на предвоенна София, ще реши вида 
и локациите им.

Незабавно ще премахнем 
недоразумението наречено “Пъпката на 
Диков” на бул. Витоша и ще го заменим 

с интересен сух фонтан, който да 
разнообразява и допълва градската среда 

по пешеходната улица.

В План за София сме включили и възстановяване-
то на фонтана и прилежащите езерца, намиращи 
се в Княжеската градина и връщането на блясъка 
на фонтана в градина Буката. Искаме в София да 
има и нови, представителни и модерни фонтани, 
обвързани с пълните реконструкции на централни 
и знакови места.

Сред приоритетите ни за повече водни площи 

е възстановяването на парк Лебеда с езерото 
му в ж.к. Западен парк. През годините той бе 
превърнат в руина. Един от възможните варианти 
за финансиране на реконструкцията включва из-
купуване на терена на изоставения ресторант 
Лебедово езеро и публично-частно партньорство 
за връщане на оригиналната му функция. Така ще 
осигурим на жителите една наистина уникална 
територия за отдих и разходки. Намерението 
ни е поетапно да ремонтираме съществуващи-
те и създадем нови водни площи и в останалите 
големи паркове.

II.4. Нов живот за старите 
квартали

Старите квартали имат нужда от 
защита, за да запазят красотата си

Северните части на градския център все още са 
запазили духа на Стара София, но зоната е край-
но занемарена, с инфраструктура в много тежко 
състояние. Докато управляващите Столичната 
община не виждат потенциала на тези квартали и 
игнорират техните проблеми, Пловдив ни показва 
как тяхнoто преобразяване ги прави актив и ос-
нова за сериозно икономическо развитие. Неслу-
чайно цяла България и много чужденци отиват да 
посетят Капана - зоната е изцяло ремонтирана с 
подходящи материали, запазващи духа на стара-
та архитектура, направена е в човешки мащаб и 
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представлява цяла мрежа от свързани пешеходни 
улици. 

Искаме София да получи своя пешеходна 
зона по подобие на Капана в Пловдив и 

Скадарлия в Белград.

Като част от плана ни за ревитализация и 
опазване на старите квартали, ще работим 
както с гражданите и живущите, така и с органи-
зации като КвАРТал, които от години се борят да 
съживят зоната на север от бул. Кн. Ал. Дондуков, 
между Женския пазар и ул. Георги С. Раковски. Ще 
разработим дългосрочен план за последовате-
лен цялостен ремонт на улиците в района, като 
част от тях следва да бъдат споделени, а друга 
- изцяло пешеходни. При реконструкцията им ще 
наблегнем на ретро визия, в съответствие със 
Стандарта за градска среда, както и на подобря-
ване на условията за пешеходци и велосипедисти. 

Ще ремонтираме и разширим пространството 
около една от най-красивите софийски църкви, 
Св. Параскева, превръщайки го не само в приятно 
място за живущите, но и част от туристическия 
продукт на столицата.

Обновяването на улиците, публичните простран-
ства и парковата инфраструктура ще привлече 
повече пешеходци в пренебрегваната част от 
центъра, стимулирайки малкия и местен бизнес.

За подобряване на достъпа, ще въведем нови 
довеждащи линии обслужвани със закупените еко-
логични и тихи електробуси, както и ще популя-
ризираме старите квартали при туристическа-
та реклама на София. С тези комплексни мерки 
целим превръщането на историческите квартали 
в подредено, оживено и приятно място и за 
софиянци, и за туристите, запазвайки уникалния 
автентичен дух и богатото архитектурното 
наследство.

Капана в Пловдив е красива и функционална 
пешеходна зона. София може да постигне 
същите резултати
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III. ПарКове за Приятна 
ПочивКа

Градовете имат нужда от паркове и градини, но 
просто създаването на зелени площи не е доста-
тъчно. Доказано е, че достъпът до зелени прос-
транства влияе върху здравето и щастието. 
Искаме да подобрим възможностите хората да 
прекарват време в благоприятна, сигурна и уютна 
природна среда - за отдих, спорт, срещи и игра. За 
да бъде един парк функционален, той трябва да е 
създаден за хората: да е приветлив за всички, с 
добре поддържана зелена система, да осигурява 
усещане за сигурност и да приветства всякакви 
дейности - детска игра, почивка, пикници, спор-
туване, колоездене, отмора сред природата и т.н. 
Парковете са и “белите дробове” на града - всяко 
дърво произвежда 117 кг кислород и филтрира 
килограми фини прахови частици годишно.

София е сравнително зелен град, но въпреки това 
два от основните ѝ парка - Въртопо и Източен, 
не са осъществени, а в други е била допусната 
реституция през годините, заради която части 
от тях са застроени, а други са поставени под 
този риск. Искаме София да реализира амбицията 
си от 30-те години на миналия век да е град-гра-
дина, в който всички зелени площи да са функ-
ционални, добре поддържани и достъпни. Планът 
ни за София е всички софиянци да живеят близо 
до парк или квартална зелена градина. За да го 
постигнем, ще работим по реализирането на 
основните градски паркове, както и ще наблегнем 
на качествено паркоустройство на съществува-
щите. В кварталите ще разработим и обособим 
повече зелени кътчета за отдих. Необходими са и 
връзки между парковете с основните пешеходни 
маршрути. Ще ги облагородим под формата на 
линейни паркове, „зелени коридори“ или просто ка-
чествени тротоари.

Темата за гробищните паркове също не търпи 
отлагане. Редно е да решим какво бъдеще искаме и 
за тях - потискащи, безогледни и изолирани прос-
транства, или достойни места за вечния покой 

на близките ни и неразделна част от парковата 
система на града. Също така ще създадем и 
гробище за домашни любимци.

III.1. Защита на Южния и 
изпълнение на планираните 
паркове
Дори основните паркове на София не са защитени 
от разпокъсване - близо 30% от площта на Южния 
парк е частна собственост, а територията, 
предвидена за разширение на Северния и за реали-
зирането на паркове Източен и Въртопо, никога 
не е била отчуждена.

Над 30% от площта на Южния парк 
е частна собственост (червено)

Защитата на тези територии от преотреждане 
за друго освен за паркове е ключова стъпка за съх-
раняването на зелената система на София.

Всички паркове в южната част на града са нераз-
делна част от зелените клинове, осигуряващи не-
прекъсната връзка на Витоша с града, а Северни-
ят парк е предвиден като основна зона за отдих 
за ж.к. Връбница и Обеля и цялата северозападна 
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част на града.

Естественото желание на 
собствениците на частни терени да ги 

застроят не може да става за сметка на 
зелените площи. Затова ще изготвим 

ясен график за отчуждаване или замяна 
на терените, попадащи в територии 

отредени за паркове,

като с приоритет ще бъдат тези в Южния парк 
и контактните между ж.к. Младост и обхвата на 
Източния парк, за да го защитим. С приемането 
на градоустройството на новия комплекс в ж.к. 
Младост IA и разрастващата се бизнес зона по 
бул. Копенхаген се очаква сериозен ръст на насе-
лението и приходящите, които ще имат нужда от 
адекватни зелени площи. Затова по отношение 
на изграждането на нови паркови територии, 
приоритет ще има залесяването на Източен парк 
и парк Въртопо в съответствие с цялостните 
планове за тях.

Срещуположно на ж.к. Обеля II се намира голям 
общински терен, в който ще започнем залесител-
ни процедури, съобразени с проекта за алейната 
мрежа на завършен Северен парк. Така не само 
ще осигурим публичен парк непосредствено до 
комплекса, но и ще гарантираме, че когато Сто-
личната община има готовността да реализира 
разширението на Северния парк, входът му откъм 
ж.к. Обеля ще има развити зелени площи с големи и 
здрави дървета.

III.2. Ремонт на съществуващите 
паркове
Преди София е била сред най-зелените столици в 
цяла Европа. Големите софийски паркове са бели-
те дробове на града и любимо място за почивка и 
отдих сред природата. Заради ключовата си роля 
в градските живот и естетика, те заслужават 
по-специално внимание и грижа от страна на об-
щината. В следващите години реконструкцията 
на Борисовата градина трябва да обхване и прос-

транствата около Езерото с лилиите, Братска-
та могила, Обсерваторията на СУ и Коколандия. 
Основните алеи към ж.к. Изток и Ловния парк пък 
трябва да бъдат реконструирани, осветени и 
пригодени за велосипедно движение, с което да 
бъде дадена комфортна връзка между центъра и 
източните квартали.

В новия ПУП за Борисовата градина ще 
се борим за запазване на целостта на 

парка и премахване на несвойствените 
функции като паркинги и автосалони.

Успоредно с това ще работим за ремонтиране на 
части от големите столични паркове - Западен 
парк втора част, Южния парк откъм ж.к. Хладил-
ника и ул. Кишинев, Кучешката градина и непод-
държаните към момента части на Северен парк. 
Кварталните паркове като тези в Слатина, 
Славия, Овча Купел също трябва да бъдат ремон-
тирани и поддържани, за да се осигури място за 
отдих и в тези квартали. Само така бихме могли 
да върнем на столичани възможността да водят 
здравословен начин на живот, да спортуват и 
да си почиват сред природата в поддържани, 
добре осветени и безопасни паркове в близост до 
домовете им.

III.3. Повече квартални паркове и 
градини
Предимството на жилищните комплекси като 
Младост, Люлин, Надежда, Левски и Овча купел, 
както и в построените преди Втората светов-
на война, като Захарна фабрика, е че въпреки пъл-
зящото им застрояване, все още разполагат с 
пространство за зеленина. Но в много от новите 
квартали отсъствието ѝ е нарастващ проблем. 
Кварталните паркове и градинки не само увелича-
ват стойността на имотите, но най-вече осигу-
ряват обществено пространство, в което деца-
та могат да играят, възрастните да си почиват 
и всички да се радват на спокойствие и прохлада 
на сянка под дърветата.
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линеен ПарК 
“оКоловръстна железница”
Трасето на старата околовръстна жп линия от 
ж.к. Гевгелийски през Стрелбище, Южен парк, 
Ловен парк до ж.к. Слатина отдавна е обект 
на дискусии за потенциала ѝ да се превърне в 
привлекателно, зелено и полезно за софиянци 
пространство. Ентусиазмът, с който групи 
като “Зелената линия на София” работят по 
преосмислянето на изоставените железо-
пътни линии в паркове, е заразяващ и ние сме 
напълно съпричастни с тази кауза.

Затова ще възложим цялото трасе на линията 
да се проектира като линеен парк и успокоена 
зона, играеща ролята на пешеходно-велоси-
педен градски ринг, като ще привлечем архи-
текти от цял свят с обявяването на между-
народен конкурс. Идеята на “Зелената линия 
на София” е съвместима с намерението ни да 
коригираме трамвайното трасе по бул. Вар-
дар, като крайният резултат ще е подобен на 
успешно възприетото ни предложение за бул. 
Македония.

Изоставените и рушащи се приемни 
здания на гарите Пионер и Сердика 

могат да се възстановят и да станат 
пунктове за почивка по трасето,

както и да направят териториите около себе 
си по-приветливи, като гара Пионер е една от 
подходящите локации за Транспортен музей на 
София. 

Предвид голямата дължина на околовръстна-
та железница, ще започнем с първата отсечка 
от бул. Шипченски проход до гара Пионер. В нея 
вече има много и големи дървета, покрай които 

могат да се обособят детски кътове, зони за 
социализация и т.н. Гъсто застроените квар-
тали Изток и Изгрев отдавна чакат подобна 
позитивна промяна и нови публични простран-
ства. Където е възможно и пространството 
го допуска, ще предвидим и уреждане на парки-
рането за живущите в района.

Околовръстната жп линия е част 
от историята на София, затова 
искаме духът на железопътната 

инфраструктура и споменът за нея да 
е съхранен в парка

Паркът High Line в Ню Йорк 
© NYC Parks

Като пример за оформление можем да посочим 
New York High Line, построен върху изоставена 
повдигната жп линия.
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Нашият План за София е всеки софиянец 
да живее близо до парк или градина, а 

всеки квартал да има зелено сърце, около 
което да се развива социалният живот 

на местните общности.

Осигуряването на терени за местни паркове и 
градини е не по-малко важно от това за детски 
градини, училища и улици. През програмата ни за 
реконструкция на междублоковите простран-
ства ще оформим по-централните и големи от 
тях и с добра връзка с основните булеварди и 
близките спирки на градския транспорт като 
функционални квартални паркове, концентриращи 
социални дейности с много дървета, алеи, игрища 
и фонтани. В квартали като Редута, Модерно 
предградие, Витоша и Васил Левски с предимно 
еднофамилни къщи, ще създадем изцяло нови и ще 
обновим локалните градини.

III.4. Възраждане на зелените 
клинове
Една от най-устойчивите концепции във фор-
мирането на София от 30-те години на миналия 
век досега е свързването на града с Витоша чрез 
зелени клинове. Идеята, първоначално предложе-
на с Плана Мусман, дефинира тяхната генерална 
посока препотвърждавана през времето, но до 
разпадането на комунистическия режим те така 
и не се реализират. Собствениците на терени, 
попадащи в обхвата им, страдат от същите 
проблеми, споделяни от жителите на Горубляне - 

имат имот, но не могат да го ползват.

Оформянето на зелените клинове значител-
но ще подобри микроклимата в ограждащите ги 
квартали, страдащи от недостатъчно зелени 
пространства, затова процесът по окрупня-
ване на общинската собственост в обхвата на 
клиновете трябва да започне веднага. В публику-
вания от “Визия за София” доклад, засягащ темата 
за зелените клинове, се изреждат три подхода за 
реализирането им.

Въртопо е най-добре запазеният зелен клин, но 
без план бъдещето му е съмнително

Смятаме, че най-оптималният 
сценарий за трайното им оформяне е 

осигуряването на стабилна общинска 
собственост по цялата им дължина.
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III.5. Достойни гробищни паркове

Средата в гробищата не трябва да е 
отблъскваща

Въпреки че наличните са почти изцяло запълнени, 
посочването на потенциално място за нов гро-
бищен парк предизвиква у местните общности 
разбираеми страхове и недоволство. Краят на 
живота е колкото трагедия, толкова и неизбежна 
част от него и въпреки изградената в общест-
веното съзнание връзка на гробищата с непри-
ятните емоции, те са част от града. София има 
нужда, както от нов основен гробищен парк, така 
и от подобрение на недопустимото състояние на 
съществуващите.

Всички заслужаваме достойнство както 
в живота, така и във вечния си покой, 

затова нашият План за София предвижда 
пълна ревитализация на гробищата като 

функциониращи градски паркове,

както и създаването на нов основен Софийски 
гробищен парк. Заради културното табу, царящо 
в обществото ни да говорим прямо и открито за 
смъртта, отговорността за това гробищните 
паркове да изглеждат достойно и адекватно така 
и не бе делегирана на управляващите ги. В момента 
близките на покойниците заплащат за дейности 
по поддръжката на гробищните паркове, които 
не би следвало изобщо да са тяхна отговорност: 
кастрене или изкореняване на дървета, компро-
метиращи гробните места, къртене на бетон от 
гробовете и т.н.

Искаме пълна промяна на управлението на гроби-
щата - поддръжката на инфраструктурата, озе-
леняването и осветлението им да се прехвърли 
към общия бюджет за градските паркове. Редно е 

близките на покойниците да заплащат за места 
в добре функционираща среда, в която гробовете 
са подредени и поддържани от снабдени с нужни-
те техника и умения служители.

Към ОП “Гробищни паркове” ще създадем 
работилница за изработка на надгробни 

плочи, която да се грижи за маркирането 
на гробовете срещу фиксирана цена.

Ще обърнем специално внимание на входовете 
и подстъпите към гробищните паркове и ще 
премахнем неугледните бараки и магазини за 
траурни стоки, като всички съвместими с плана 
за управление дейности ще бъдат преместе-
ни в обхвата на парковете в специализирани 
постройки. В гробищните паркове ще осигурим 
много по-адекватна охрана и видеонаблюдение, 
за да прекратим вандалските актове. За разлика 
от изцяло липсващата организация на движе-
нието по време на Задушниците, ще разработим 
система от временни организации на движението 
улесняващи достъпа до тях.

III.6. Гробище за домашни любимци
Липсата на гробище за домашни любимци принуж-
дава гражданите да търсят подръчни решения, 
част от които включват просто изхвърляне на 
труповете на животните.

Стотици хиляди жители на София имат 
домашни любимци и намирането на 

решение е необходимо.

Ще проучим модела на публично-частно парт-
ньорство, в който Столичната община и по-
тенциален инвеститор съвместно управля-
ват гробището, като общината предоставя 
подходящ терен, а частната компания изгражда 
необходимата инфраструктура. Участието на 
общината в проекта ще е гарант за добро упра-
вление и тарифна политика с цени, достъпни за 
гражданите.
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Идеята ни за линеен парк вместо паркинг на 
бул. Македония, която успяхме да наложим на 
Столичната община, ни окуражи да идентифи-
цираме и други подобни места с потенциал за 
сериозно преобразяване.

Избрахме бул. Вардар тъй като 
разполага с достатъчно голямо 

пространство, което едновременно се 
ползва от пешеходци, велосипедисти, 

градски транспорт, както и за 
паркиране и автомобилно движение.

Същевременно, пълзящият за сметка на 
зелените пространства неуреден пазар е 
генератор на постоянен хаос с ориенталски 
привкус и е превърнал цялото околно прос-
транство в сметище. Заради недостиг на пар-
коместа, автомобилите  паркират в калта, по 
тротоарите и в зелените площи.

Въпреки това, пространството разполага с 
огромен потенциал, но за осъществяването 
му се изисква цялостна трансформация.

Булевардът може да се превърне 
в красив и спокоен линеен парк, 
с трамвайно трасе и места за 

паркиране.

Паянтовите бараки и сергии ще бъдат премах-
нати, а на тяхно място ще изградим нов парк 
върху площ от над 20 000 м2. Той ще разполага 
с алеи за разходка, площадки за детска игра, 

спорт и домашни любимци, богато улично об-
завеждане и разнообразно озеленяване. Искаме 
да създадем удобно пространство, предста-
вляващо комбинация между парк и площад в 
сърцето на квартала - привлекателен градски 
оазис, където хората ще се задържат, а няма 
да преминават транзит.

Освен изграждане на парк и трамвайно трасе, 
ще предвидим цялостен ремонт на пътните 
платна, изграждане на нови тротоари, освет-
ление, спиркови навеси и джобове.

Ще преосмислим паркирането в района, 
като по протежението на бул. Вардар 
ще построим паркинги с достатъчен 

капацитет за живущите в района,

но строго ще контролираме навлизането на 
автомобили в зелените площи. Нашата идея 
за проекта се базира на оригиналната зелена 
визия на булеварда, като я надгражда със съвре-
менни материали и урбанистични решения, 
модерен дизайн и решаване на проблемите за 
всички участници в движението. Той ще бъде 
интегриран в дългосрочния ни проект за парка 
Околовръстна железница.

По протежението на парка ще изградим без-
шумна трамвайна линия върху затревено 
трасе, което ще бъде напълно интегрирано с 
останалата зелена система. То не само ще по-
добри обслужването с градски транспорт на 
редица квартали като Красна поляна, Разсад-
ника, Западен парк и Илинден, но е от ключово 

бул. вардар става ПарК 
със затревено трамвайно трасе
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значение и за целия град.

То е част от ринговия трамвай 
на столицата, свързва четири 

съществуващи трамвайни трасета,

дава алтернативи по оста север-юг и 
облекчава движението по натоварения бул. 
Константин Величков.

Трасето ще позволи разкриването на нови 
линии и ще даде възможност за директни 
връзки с Централна гара и квартали като Ор-
ландовци, Надежда и Борово. Съществуващата 

резервна жп линия до ТЕЦ Земляне ще бъде ин-
тегрирана в рамките на трамвайното трасе 
чрез поставянето на трета релса и използва-
нето на технологии известни като tram-train. 

С цел скоростно трансформиране на тази 
градска язва, в максимално кратки срокове ще 
организираме обществени обсъждания и под-
готовка на проекта. Убедени сме, че София се 
нуждае от преосмисляне и цялостна промяна 
на забравените от десетки години градски 
пространства. Време е хаосът да даде място 
на спокойна, уредена и функционална среда, 
която ще бъде център на социалния живот в 
кварталите.

Целите, които си поставихме при разработването на 
проекта за парк „Македония“ са приложими и на бул. Вардар
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IV. уПравление на 
територията и градсКо 
Планиране

Трябва да си отговорим на въпроса дали София ще е 
висок и плътен или зелен и разпростриращ се град, 
притегателен център за иновативни техноло-
гии или дестинация за спокоен уикенд туризъм? 
Неамбициозното управление на предходните ад-
министрации позволи реализирането на разно-
посочни и съответно неефективни подходи към 
управлението на територията. Пример за това 
е допускането на високо строителство в преоб-
ладаващо ниски квартали, пропуски в защитата 
на чувствителни територии, като жилищните 
комплекси, нереализирането на канализационните 
връзки за квартали, които са привлекателни за 
инвеститорите и др.

София може да бъде едновременно бизнес хъб, но 
и туристическа дестинация, да бъде зелен, но 
плътен град, както и да има модерни небостър-
гачи. Въпросът рядко е “дали”, а по-скоро е “къде” 
и “как”. Отговорите на тези въпроси предпола-
гат как ще управляваме градската територия и 
как ще я планираме, за да постигнем поставени-
те цели. Страхът да не разсърдим електората, 
изпълнявайки уж противоречиви политики и сла-
бостите в националното законодателство, поз-
воляващи заобикалянето на волята на общинска-
та администрация, са едни от основните пречки 
пред София, за да настигне световните първенци 
по качество на живот.

IV.1. Затваряне на вратичките 
в Закона за устройство на 
територията
Действащият Закон за устройство на терито-
рията (ЗУТ) е Евангелие, което се чете от все-
възможни дяволи, заради големия брой отворени 
вратички, оставени в него. Нуждата от изцяло 
нов, актуализиран и съобразен с нуждите на гра-
довете ЗУТ е повече от остра. От близо година 
Камарата на архитектите в България лансира 

своя концепция за законодателни промени и ние 
заставаме зад нея.

Ще изискваме от Народното събрание 
да работи бързо за приемането 

на ефективно разделение на 
градоустройственото проектиране 
и инвестиционното планиране в два 

отделни нормативни текста.

Продължаващият бум в строителството създаде 
цяло поколение несъвместими със съвременни-
те изисквания на софиянци сгради. И макар че 
все повече инвеститори започват да осъзнават 
необходимостта строежите им да са не само с 
максимална застроена площ, но и естетически 
издържани, действащата нормативна рамка про-
дължава да ограничава общината в това да налага 
ефективно собствените си правила.

IV.2. Решение на проблема с 
ничията земя
България е сред малкото страни от разпадналия 
се Източен блок, допуснали грешката да формули-
рат реституцията на колективизираната през 
комунизма земя като безсрочна. Повечето бивши 
социалистически държави, като Чехия, Латвия и 
Румъния са поставили ясен срок от 5 до 10 години, 
след което всяка нереституирана земя остава 
държавна или общинска. В момента стотици 
декари на територията на Столичната община 
са неактувани и се водят “ничия земя”, макар сто-
панисвани от нея. Несигурността у общинските 
институции, дали утре няма да бъдат реститу-
ирани, в комбинация с безкрайния срок, отваря 
вратата за сериозни спекулации, корупция и не-
законосъобразни възстановявания, ощетяващи 
обществото.

Ще изследваме възможността всички непотър-
сени досега терени, за които съществуват ка-
дастрални планове, предхождащи 1948 г. да се 
актуват като общинска публична собственост, 
с която да се обезпечават нуждите за изграж-



83

дане на улици, училища, детски градини и т.н. 
Също така ще възложим пълен и независим одит 
на всички извършени възстановявания на земи в 
реални граници, като за всеки установен от него 
случай на неправомерна или незаконосъобразна 
реституция

ще потърсим правата на Столичната 
община в съда и ще изискаме 

възстановяването на терените като 
общинска собственост.

Пример за такава, противоречаща както на 
действащото законодателство, така и на Кон-
ституцията на Република България, е реститу-
цията на речното корито и самото водно течение 
на Боянска река в ж.к. Манастирски ливади-изток, 
които законът ясно дефинира като респектив-
но изключителна държавна и общинска публична 
собственост.

IV.3. Устойчиво развитие на града в 
нови територии
Покрай бурните протести на жителите на кв. 
Горубляне срещу намерението на Столичната об-
щина да реализира заложения в ОУП Източен парк 
се отвори дискусията дали София трябва да рас-
те и ако да - как. Ние вярваме, че моделът на рас-
теж, завещал ни ж.к. Манастирски ливади, е изцяло 

сгрешен и неустойчив и ще работим против раз-
пространяването му.

Ако цената на гъстия град е да изглежда 
като тези “елитни гета”, по-добре 
е да започнем да предвиждаме нови 

територии и да дадем въздух на 
инвеститорите да строят в условията 

на категоричен уличен, кадастрален и 
градоустройствен план с незаобиколими 
и ясни правила за плътност и етажност.

Затова ще изготвим и заложим в новия Общ ус-
тройствен план предложения за урбанизиране 
на заложените през 2009 г. като “далекоперс-
пективни” нови територии в землищата на кв. 
Горубляне, около кв. Бенковски и в територията 
между с. Волуяк и ж.к. Обеля.

Успоредно с това ще наложим много по-завише-
ни изисквания за строителството в компактния 
град, за да спрем застрояването на междублоко-
вите пространства, както и ще работим по съз-
даването на нови общински квартали, в които 
да се извършват взаимноизгодни сделки като 
форма на обезпечаване на собственици, които са 
имали инвестиционни намерения, противореча-
щи на приложената от нас градоустройствена 
политика.
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V. градсКо Планиране в 
Полза на гражданите

Основният градоустройствен документ на 
София е нейният Общ устройствен план. Той се 
разработва от Столичната община, предава се 
за потвърждение от Министерски съвет и се 
обнародва като Закон за устройство и застро-
яване на Столичната община (ЗУЗСО). Неразделна 
част от Общия устройствен план са редица други 
стратегически документи, планове и програми 
за развитие на града, както и разработваната в 
момента “Визия за София”.

За да стопим разликата между София и остана-
лите европейски столици и да заживеем в красив, 
функционален, зелен, добре развиващ се град, по-
ставените през градоустройствената политика 
цели трябва да се превъплътят в последователно 
и ефективно градско планиране. Вместо чертежи, 
целта ни е на гражданите да се представя ка-
чествена и разбираема визия за развитие на пуб-
личното пространство с всичките му аспекти - 
транспорт, социални контакти, активен партер, 
зареждане на търговски обекти, улично озеленя-

ване и градско обзавеждане, паркиране за авто-
мобили и велосипеди и др. За целта Столичната 
община трябва да успее да привлече и задържи 
млади и способни проектанти и експерти, които 
да намират правилния начин да прилагат градоу-
стройствената политика, както и да я надграж-
дат според динамичното развитие на града.

Процесите на проектиране на градската ни 
среда трябва да включват всички заинтересова-
ни страни и да търсят общовалидни ценности, 
вписващи се както в желанията, така и в инте-
ресите на всички жители на София. Продажбата 
на луксозни кооперации сред кално поле, лишени от 
градски транспорт, зеленина и детски градини 
ще става все по-трудна. Стандартът на живот 
вече е достатъчно висок и цените на имотите - 
относително еднакви в цяла София. За разлика от 
строителния бум в периода преди световната 
икономическа криза от 2008-2010 г., купувачите 
вече обръщат повече внимание на заобикалящата 
среда и изискват повече от района, в който инвес-
тират парите си. Всичко това означава, че искат 
или не, инвеститорите ще трябва да започнат да 
си сътрудничат повече, както помежду си, така и 
с институциите.
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V.1. Единно звено за градско 
планиране и проектиране
Днес в София съществуват две общински пред-
приятия, които са ангажирани с проектирането 
на градската среда - “Софпроект” и “София про-
ект”. Първото е ангажирано с разработването, 
изменението и одита по изпълнението на Общия 
устройствен план, а второто - с проектира-
не на инженерна, транспортна и техническа ин-
фраструктура. Тези две структури от години са 
неглижирани, недофинансирани и ограничавани. 
Резултатите от честата практика на админи-
страцията да заставя експертите в предпри-
ятията да проектират “под диктовка” и “на ко-
ляно” виждаме всеки ден, а не липсват и случаи, в 
които на общинските проектанти им се възла-
га да работят по обекти, за проектирането на 
които Столичната община вече е заплатила на 
частни фирми. Щатът и на двете предприятия е 
сериозно орязан, а възнагражденията не са конку-
рентноспособни спрямо частните проектант-
ски бюра. Въпреки всичко, служителите в тях са 
повече от способни да се справят със задачите 
си.

Вместо скъпи и тромави възлагания за 
проектиране на външни фирми, нашият 
План за София предвижда общинските 
проектантски структури да получат 

свободата и нужното им финансиране, за 
да разработват и прилагат най-добрите 

решения за София.

Така те ще са в пряк контакт с всички общински 
звена, събиращи нужната им изходна информация, 
както и ще са много по-ефективни в съгласува-
нето на проектите. Предвиждаме проектиране-
то на всички градоустройствени планове, вклю-
чително частичните изменения, да е в общински 
ръце, за да се защити общественият интерес 
и да се гарантира, че всички предвиждания на 
Общия устройствен план се спазват стриктно. 
Ще разработим програма за постоянни обучения 
и обмяна на международен опит за служителите 

на проектантските звена, въвеждайки принципа 
“Учене през целия живот”. Това ще е още една 
чудесна възможност да активираме връзките на 
София с побратимените ѝ градове, които да ни 
помогнат с прилагането на модерни практики.

Ще преустановим практиката за обявяване на 
търгове с морално остарели проекти, които впо-
следствие и в рамките на вече отделения бюджет 
трябва да се препроектират в къси срокове. Ще 
заложим на качеството на проектите и необходи-
мото време за обществени консултации, вместо 
отчитането на брой завършени км инфраструк-
тура в рамките на мандата. За да гарантираме 
прозрачност и обективност, искаме директо-
рът на “Софпроект” да е задължен да публикува и 
представя пред софиянци сборен годишен отчет 
по изпълнението не само на Общия устройствен 
план, но и на всички стратегически документи, 
касаещи градоустройството на София.

V.2. Подробни устройствени 
планове с мисъл за хората

Едва около 40% от кварталите имат ПУП

Липсата на ПУП за едни от най-активно застро-
яващите се квартали е основна причина за без-
редието. Без влязъл в сила ПУП всеки инвести-
тор използва процедури за частично изменение, 
като при работата на парче изкушението да 
се нарушават нормативите, заложени в ОУП и 
потенциалът за корупция са големи. Точно те 
създадоха грозните и неудобни квартали като 
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Манастирски ливади и Кръстова вада. Това е и оп-
равданието за безконтролното застрояване на 
Студентски град, Младост, Стрелбище, Полигона 
и др.

Друг сериозен проблем е, че дори влезли в сила ПУП, 
предвиждащи публична инфраструктура, не се 
спазват не от кого да е, а от Столичната общи-
на. Неуважението на правилата дори и от онези, 
които трябва да ги прилагат, не само е противо-
показно, но и е използвано от множество строи-
телни компании като оправдание за надвишената 
етажност, неизпълненото озеленяване, неиз-
ползваемите подземни гаражи и т.н.

Щетите, които бяха нанесени на града 
от подобен маниер на градообразуване, 

ще са видими десетилетия напред.

За да спрем този процес и да запазим максимално 
градската среда в жилищните комплекси в ав-
тентичния ѝ вид, ще предприемем спешни мерки 
по приемане на ПУП за всички квартали в София, 
като в кварталите с комплексно застрояване ще 
ограничим новото строителство и ще отредим 
максимален брой конфликтни терени, попадащи 
в междублоковите пространства за отчужде-
ние, включително по схемата за взаимноизгодни 
замени на земя. При необходимост ще разрабо-
тим нови комуникационно-транспортни схеми 
към вече влезли в сила ПУП, които да отразяват 
желаното разпределение на пътуванията по вид 
транспорт.

Във все още незастроените територии 
на новите квартали ще реорганизираме 
строителните линии така, че където 

е възможно сградите да оформят 
споделени дворове,

в синхрон с изискванията на ОУП за висока расти-
телност и озеленяване. Практиката всеки имот 
да е “сам за себе си” трябва да бъде заменена с 
единно комплексно проектиране, както това е 

постигнато в централните части на София и 
квартали като Лозенец, Западен парк и Оборище. 
Така не само се хармонизира градската среда, но 
и съвместяването на зелените площи увеличава 
ефекта от съществуването им.

Вътрешните дворове увеличават достъпа до 
зеленина на жителите на сградите

Съвместно с жителите, собствениците и инвес-
титорите ще проведем обемно-пространствени 
проучвания, за да установим и въведем съобразе-
на с инвестиционните намерения трайна регу-
лация на уличната мрежа в кварталите, в които 
все още такава не е защитена през ПУП. Това ще 
ни позволи да постигнем консенсус за обема площ 
нужен за транспортна инфраструктура и ще мо-
жем да планираме прехвърлянето му в общински 
ръце. Следващата стъпка ще е изграждането на 
функционална улична мрежа с тротоари, озеленя-
ване, осветление и подземни комуникации, като 
в рамките на същия процес ще идентифицираме 
терени за детски градини, училища, поликлиники 
и квартални паркове и градини.

Ще работим и за по-строги дефиниции, 
определящи общовалидни правила за 

етажността в кварталите,

както и правила за съобразяване на етажните 
коти с тези на съседните сгради, особено при 
свързано застрояване. Смятаме, че в София 
трябва да останат зони за по-ниско застрояване, 
където максималната височина да е ограничена до 
3-4 етажа. Ще спрем унищожаването на старите 
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квартали на София, като района около Женския 
пазар, северната част на центъра, старата част 
на Лозенец, Драз махала и др., в които до 2-3 етажни 
къщи изникват 8-9 етажни калкани. Типични със 
своите тесни улици, тези райони не са способни 
да обслужат адекватно подобна плътност.

V.3. Динамично градоустройство, 
гарантиращо високо качество на 
инвестициите
Най-новата тенденция в урбанизма е динамич-
ното градоустройството и неговите неогра-
ничени възможности - подход, който определя 
общовалидни правила за човешки мащаб на прос-
транствата и сградите, но дава много по-голяма 
свобода както на общината, така и на инвести-
торите да прекрояват и взаимодействат с град-
ската среда. Той зависи изцяло от способността 
на общината да събира, обработва и публикува 
информация за развитието, качеството на живо-
та и др. на конкретните територии.

Динамичното градоустройство 
позволява на града да планира заедно с 

желаещите да строят всички елементи 
на градската среда според концепцията 

на инвеститорите:

високите и мултифункционални сгради имат 
нужда от по-широки тротоари, способни да 
поддържат жив партер; гъстозастроените 
райони имат нужда от по-интензивно транс-
портно обезпечение и т.н.

Нашият План за София ще заложи този подход 
в новия Общ устройствен план, за да ограничи 
максимално назадничавите навици на безсмис-
лено и безвкусно застрояване на всеки свободен 
квадратен метър и да насърчава устойчиво 
такова, придаващо добавена стойност на квар-
талите. Убедени сме, че така много от пробле-
мите на града ще бъдат разрешени и това ще 
бъде стъпка в посока на продуктивно за всички 
страни сътрудничество за по-добра София.



Баланс в 
развитието на 
софия - време е да 
погледнем на север
противодействие на презастрояването в южните части 
на столицата
Нови, обезпечени с инфраструктура територии пренасочват 
инвестициите на север

нова софия - нов квартал по европейски оБразец
Домове до езеро, парк и метро осигуряват качествен живот

подоБряване на градската среда в северните квартали и 
села
Ремонт на пътищата и експресни автобусни линии ускоряват 
пътуването до града

нов живот за индустриалните зони
Многофункционални територии, логистични бази и центрове за култура 
заменят порутените заводи 

железопътните линии не са Бариери, а възможност
Жп възел София престава да бъде непреодолимо препятствие
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“София много се разви” е фраза, която сме чували от управляващите града ни. 

Ако обаче попитаме някой от ж.к. Обеля, Левски-Г или кв. Орландовци къде се е случило 

развитието в техните квартали, то можем да чуем съвсем различен отговор. 

Съществува сериозен дисбаланс в развитието на различните райони, като южна 

София през годините концентрира повечето инвестиции. Мнозинството бизнес 

зони, генериращи икономическо развитие, са концентрирани там заради наличието 

на по-лесен транспортен достъп. Въпреки липсата на адекватна инфраструктура 

в квартали като Манастирски ливади и Витоша, застрояването им не спира, като 

в момента те са изключително плътно заселени и проблемни. В същото време, 

в северни квартали като Левски, Орландовци и Обеля няма свежи инвестиции, а 

строителството на липсващата инфраструктура и ремонтите на съществуващата 

се проточват във времето.

Развитието на Столичната община често се бърка с развитието на град 
София. В състава на общината обаче има много други населени места, които рядко 

попадат в обективите на медиите и в общественото внимание. Жителите им обаче 

са не по-малко софиянци от всички останали. От десетилетия не са заделяни 

средства за сериозни инвестиции в свързването им с компактния град и 

подобряването на градската среда. Ефективната интеграция на селата в Северната 

яка и Софийското поле с града е предпоставка той да се развива балансирано.

Баланс в развитието на софия - 
време е да погледнем на север03
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I. противодействие на 
презастрояването в 
южна софия

През последните години почти няма месец, в кой-
то да няма организирани протести срещу преза-
строяването на кварталите.

Конфликтът между желанието на 
строителите да строят и нежеланието 

на софиянци да бъдат зазиждани живи 
в кварталите си има своето логично 

решение - Столичната община трябва 
да изработи ясна и подкрепена от 
строителния бранш стратегия за 

балансиране на инвестициите.

Създаването на готови за строителство 
територии е подход на градското планиране, 
който успешно се прилага както в Европа, така и в 
България. Крайно време е да го приложим и в София. 
Един от най-големите страхове на съвременни-
те урбанисти е “градското разрастване” (urban 
sprawl). Редица градостроители предпочитат 
висок и компактен град вместо нисък и разстлан, 
което разбира се е правилно. Предизвикател-
ството пред това да планираш един град, като 
висок и компактен е, че начинанието е успешно 
единствено, ако от самото начало е обезпечен с 
нужната инфраструктура.

Такава мярка е закъсняла за София. Резултатът 
от близо две десетилетия пасивност и безкри-
тично официализиране на всяко инвестиционно 
намерение е налице. София стана презастрое-

на - в проектираните навремето междублокови 
пространства изникват нови сгради, а уличната 
мрежа и комуникациите (водоснабдяване и кана-
лизация), проектирани за много по-малобройно 
население, не достигат за адекватно обезпеча-
ване на големия брой новозаселили се.

I.1. Нов квартал пренасочва 
инвестициите към северна София
Предстоящата актуализация на Общия устрой-
ствен план дава възможност да се идентифици-
рат територии, в които да се пренасочва новото 
строителство, за да се осигури алтернатива за 
собствениците на реституирани имоти в квар-
талите. Така не само ще спрем хаотичното за-
строяване на междублокови пространства, но и 
ще създадем благоприятна среда за взаимноиз-
годни преговори, чрез които общината да си оси-
гури имотите, необходими за реализиране на улици 
и булеварди и за съхраняване на зелените площи.

Идентифицирали сме подходяща за 
целта територия, намираща се северно 
от Северна скоростна тангента, до кв. 
Враждебна. С обща площ от над 700 000 
м2, публична собственост, тя е идеална 
за пилотно провеждане на този процес,

не само заради близостта ѝ до водни площи, вклю-
чително река Искър, но и защото метролиния М3 
може да бъде удължена до там. Насочването на ин-
вестициите към северна София чрез оформянето 
на нов квартал е ключово за правилното развитие 
на града и затова интензивно ще работим върху 
този значим проект.
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През последните десетина години софийски-
те квартали са подложени на непрекъснат 
натиск от продължаващо уплътняване, далеч 
надхвърлящо проектния им капацитет. Зато-
ва не е изненадващо, че протестите срещу 
презастрояването станаха наше ежедневие, 
а качеството на живот не спира да деградира. 
Планирани като зелени площи, игрища и меж-
дублокови пространства, множество парцели 
биват застроявани, а съществуващата соци-
ална, транспортна и инженерна инфраструк-
тура не може да поеме новите жители. Заради 
това, местата в детските градини и училища 
са недостатъчни, а достъпът до здравни, кул-
турни и обществени услуги е ограничен. Този 
процес е особено видим в южните квартали, 
докато зоните разположени северно от жп 

ареала са подценени от инвеститорите.

Конфликтът между частния 
и обществения интерес в 

градообразуването на София трябва 
да бъде разрешен.

Дисбалансът между северните и южните 
райони генерира дългосрочни вредни послед-
ствия. Нелогично е инвестициите да се кон-
центрират само в южните квартали, имайки 
предвид, че Софийското поле дава огромен 
потенциал за развитие на града на север. 
Затова ще изготвим градоустройствения 
план и ще започнем строителството на инфра-
структурата на изцяло нов модерен квартал в 

нова софия - 
квартал по европейски оБразец
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избраната от нас територия, намираща се над 
Северната скоростна тангента. Подобни зони 
с предварително построена от Общината ин-
фраструктура има в много европейски, а дори 
и в български градове. При разработването на 
проекта за нов квартал в София ще използваме 
най-добрите практики от кв. Зеещад (Seestadt) 
във Виена. Макар и с по-скромна площ, по ана-
логичен начин община Пловдив създаде нов 
квартал при парк “Отдих и култура”.

Сигурни сме, че общината трябва да покаже 
правилния път за разрастването на София, 
като град съставен не от “елитни гета”, а от 
квартали с много зеленина и слънце, качест-
вени улици и тротоари и пълна палитра на об-
ществени услуги.

Нашият План за София предвижда 
интензивно строителство на цялата 

необходима инфраструктура за нов 
квартал -

изграждане на уличната мрежа, водопровод и 
канализация, ток и осветление, както и про-
дължение на метрото с още две подземни 
станции. Осигуряването на необходимата 
пътна и социална инфраструктура и метрото 
ще направи квартала по-привлекателен за ин-
веститорите, които искат да строят нови 
жилищни и бизнес сгради, отколкото остана-
лите квартали на града. 

Идеята е Нова София да е квартал, базиран 
върху устойчивото развитие на 21-ви век с 
високо качество на живот, много зеленина, 
комфортна градска среда, достъпен и бърз 
градски транспорт и достатъчно обра-
зователни, здравни, културни и социални 
заведения. Жилищните сгради ще бъдат със 
средна височина от 5 етажа и с достатъчна 
отдалеченост помежду си. Рекултивацията 
на съществуващите езера и изграждането на 
парк с алеи, пътеки и зони за спорт и отдих ще 
направи зоната изключително привлекателна 
за живот, както за млади семейства, така и за 
по-възрастните.
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Достигането на Орлов мост с метрото ще 
отнема по-малко от 15 минути. В близост до 
възела между Северна скоростна тангента и 
Източната тангента предвиждаме изгражда-
нето на голям многоетажен буферен паркинг с 
топла връзка с метрото, както и бизнес зона, 
осигуряваща работни места в пешеходна дос-
тъпност до жилищата.

Съществуващата пътна мрежа 
осигурява скоростни връзки с 

отдалечените райони на София 
посредством Околовръстния път, 

а Източната тангента - достъп до 
радиалните булеварди като Владимир 

Вазов, Ботевградско и Цариградско 
шосе.

По този начин с приемливи разходи ще осигурим 
привлекателни и напълно годни за строител-

ство терени, които да намалят натиска върху 
съществуващите квартали.

Добре осъзнаваме, че изграждането на нов 
голям квартал няма да бъде лесна задача, която 
ще доведе до резултати след една година. Съ-
щевременно, ако искаме да предпазим същест-
вуващите квартали от презастрояване, не-
обходимо е да започнем сериозна работа върху 
създаването на нови зони за жилищно и офис 
строителство. Съществуващите скоростни 
булеварди и метрото, както и прекрасна-
та природа и езерата, са сериозна предпос-
тавка за израстването на модерен, спокоен 
и устойчив квартал по европейски образец. 
Презастрояването обрича софиянци на живот 
в бетонни гета, без достъп до зеленина, ин-
фраструктура и нормални условия за живот. 
Затова, чрез строителството на нов квартал 
искаме да гарантираме високо качество на 
живот във всички квартали на града.
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I.2. Механизъм за отчуждаване 
за изграждане на публична 
инфраструктура 
Запазването на качеството на живот в кварта-
лите минава през спирането на презастрояване-
то им. За целта Столичната община трябва да 
разполага със система от мерки и ресурс за при-
добиване на имоти, за които е по-подходящо да 
останат зелена площ, или вместо жилищна коо-
перация да приемат училище или детска градина. 
Ключови булеварди, като Тодор Каблешков, 
пробивът Петър Дертлиев и др. се бавят основно 
заради невъзможността на Столичната община 
да управлява адекватно процеса по отчуждение, 
включително и да задели необходимия финансов 
ресурс. За нас е от ключово значение да се 
обособят територии с преобладаващо общинска 
собственост за жилищно-многофункционал-
но строителство, към които да се пренасоч-
ва инвеститорският интерес. Това може да се 
постигне по много начини - данъчни облекчения, 
нулеви такси за разрешително за строеж и т.н.

Ще работим за нов кадастрален план, който да 
обедини земеделските земи общинска собстве-
ност в единна територия и ще заделяме средства 
всяка година Столичната община да откупува 
земеделска земя, граничеща с общински терени. 
Целта ни е след придобиването им, върху тях да 
се проектират и изградят улична мрежа, комуни-
кации и транспортна инфраструктура.

Така, разполагайки с обезпечена с инфраструк-

тура територия, отредена за застрояване, 
Столичната община ще може да заменя парцели 
в нея за имоти в компактния град, които предиз-
викват недоволство, или такива, попадащи под 
трасетата на важни за града улици.

През годините “заменки” стана термин, оставил 
горчив вкус в устата на софиянци. За да върнем 
доверието им в способността на този механизъм 
да гарантира обществения интерес, ще го зало-
жим като част от нови правила за придобиването 
на недвижими имоти и данъчното им облагане, ко-
гато са отредени за обществени нужди.

Наша основна цел е Столичната община 
да разполага с пропазарен принцип 

за компенсация - отчуждаването на 
голям терен, отреден за обществена 

сграда (училище и т.н.) или ключов 
за транспорта булевард срещу по-

малък такъв, но позволяващ по-висока 
плътност на строителство, повече РЗП, 
със сходна транспортна обезпеченост.

Това ще ни позволи не просто да отчуждаваме 
имоти, а да сключваме взаимноизгодни сделки 
със собствениците. Участието на общината в 
имотния пазар е важно - последните години тя 
бе в ролята на пасивен наблюдател и неслучай-
но това са годините, в които отчуждението на 
имоти за проекти, които не са финансирани от 
Европейския съюз бе практически несъществу-
ващо.

2 2 2
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II. селата в софийско 
поле са част от града

Освен град София, Столичната община управлява 
още три града и 34 села. И макар Нови Искър и Банкя 
да са относително добре свързани със София, 
същото не може да се каже за Бухово, Ботунец или 
за второто по големина село в България - Лозен. 
От икономическа гледна точка, тези населени 
места са неразделна част от града - почти 
цялото им население работи, учи или харчи парите 
си в София. В същото време, до тях почти не 
достига редовен и удобен обществен транспорт, 
в някои няма детски градини, училища, поликлини-
ки, уредени места за отдих и спорт и т.н.

Сърцето на икономиката и културния живот в 
Столичната община разбираемо е София.

Това обаче не означава, че живеещите 
в селата трябва да извършват всички 
дейности от ежедневието си в града. 

Икономическото влияние на компактния 
град не се изчерпва само с територията 

на Столичната община.

Градовете Костинброд, Своге, Перник, Драгоман, 
Елин Пелин и Сливница са част от най-голямата 
агломерация в страната. Хиляди хора пътуват до 
София ежедневно с личните си автомобили, допъл-
нително натоварвайки софийската инфраструк-
тура вместо Столичната и съседните ѝ общини 
да създадат адекватен регионален транспорт.

II.1. Подобряване на градската 
среда и инфраструктурата в 
северна София
Пътната мрежа свързваща селата със София е 
общинска собственост и е в неприемливо със-
тояние. Покрай заформилия се скандал пътува-
нето по Северна скоростна тангента да става 
с винетка стана ясно, че софиянци, живеещи в 
селата от северната яка, не могат да разчитат 

на общинските пътища и ги избягват. В същото 
време, целият градски транспорт, свързващ ги с 
града минава по тях.

Ще изработим подробен инвестиционен 
план за частична или пълна 

рехабилитация на пътищата свързващи 
селата със София, а в населените места 

ще приоритизираме захранващите ги 
маршрути и улиците, по които минава 

градски транспорт.

Искаме пътищата до София да са удобни, 
безопасни и качествено поддържани

Целта ни е до 2023 г. всички населени места в 
Столичната община да имат минимум по една 
пътна връзка без дефекти до компактния град. 
Най-приоритетни за нас са пътят за Нови Искър 
през с. Требич, Чепинско и Челопешко шосе, както 
и бул. Лазар Михайлов към с. Кубратово.

За да подобрим градската среда в 
населените места от Северната яка, ще 

изработим инвестиционна програма за 
ремонти на публичните пространства в 

кратки срокове,

като ще наблегнем на местни градинки, паркове, 
площади, както и на крайните спирки на линиите 
на градския транспорт. Целта ни е с концентри-
рани инвестиции да преобразим и активираме 
потенциала на селските площади, които бързо 
могат да се превърнат в пълноценни обществе-
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ни пространства. Част от обектите, които ще 
включим в програмата, са:

• площада и парка пред кметството на с. 
Чепинци,
• парк “Герена” в с. Мрамор, 
• пл. Мегдана в с. Доброславци. възстановяване 
на функцията на ул. Николай Бонев в Бухово 
като линеен парк,
• преработка на площада пред гара Курило в 
градски площад, съчетаващ функцията на 
интермодален терминал.

Други обекти, за които имаме готовност да 
предложим проекти, са площадите Свети дух 
и 1-ви май в гр. Нови Искър,  паркът при новата 
църква в с. Требич, площадът в центъра на кв. 
Ботунец и паркът с футболното игрище във 
Враждебна.

II.2. Свързване на софийската 
агломерацията с града
Като най-големият град в страната, София е 
логичният център и на най-голямата агломера-
ция. В нейния състав влизат населените места 
от седемте общини, граничещи със Столич-

ната: Перник, Своге, Божурище, Сливница, Елин 
Пелин и Костинброд. Населението им е икономи-
чески обвързано със София и голяма част от него 
пътува всеки ден до работните си места в нашия 
град.

Липсата на адекватна и интегрирана транспорт-
на политика между общините, които образуват 
голямата агломерация създава сериозни бариери 
пред мобилността на населението. Например 
с. Рударци, Община Перник, се намира на границата 
със Столична община и макар почти цялото му 
население да учи и работи в София, транспорт-
ната ѝ схема не предвижда линията, обслужваща 
Мърчаево да навлиза в него.

Хората не се съобразяват с административното 
деление на страната, когато планират живота 
си. Заради липсата на адекватно и ефективно ин-
тегриране на транспортните схеми на околни-
те общини всеки ден в София пристигат хиляди 
автомобили. Макар че собствениците им не са 
данъкоплатци в Столичната община, те използ-
ват и амортизират инфраструктурата, на коя-
то автомобилите им прекарват около 10 часа на 
ден. Инвестициите в подобряване обвързаност-
та на агломерацията на града, чрез интегриране 
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на градския транспорт е гаранция, че за софиянци 
ще има повече място по улиците.

Имаме готовност да предложим 
стратегия, която да изведе София като 

водещ интегратор на региона,

осигуряваща ѝ предимството да определя ико-
номическия, транспортен и социален пейзаж на 
агломерацията. Блокът от тези осем общини ще 
има незаобиколимо влияние да договаря заедно за-
сягащите развитието му политики, зависещи 
от държавната администрация. Стратегията за 
агломерационното развитие на София ще е добра 
основа за провеждането на отдавна закъснели 
реформи в законите, регламентиращи размера на 
данъците, събирани от местната власт.

III. железопътните линии 
- възможност, не Бариера

Основна причина за липсата на баланс в градското 
развитие са ареалите на железопътните линии, 
често заобиколени от западащи индустриални 
зони, като възможностите да бъдат пресечени 
са ограничени: на цялата територия на града съ-
ществуват едва 16 пресичания на различни нива и 
4 жп прелеза. В същото време при добро планиране 
и управление, наличието на развита железопът-
на мрежа в районите на северна София е основно 
предимство, от което трябва да се възползваме, 
за да ги облагородим.

Непреодолимостта на железопътните линии 
концентрира целият автомобилен трафик в 
наличните пресичания, както и ограничава пе-
шеходната достъпност между отделните 
територии. Достъпността до съществува-
щите железопътни гари и спирки често е несъ-
ществуваща от противоположната страна на 
приемното им здание. Централна гара например 
може да бъде достъпена единствено откъм бул. 
Княгиня Мария Луиза, а гара Искър - само откъм 
ж.к. Дружба.

III.1. ЖП възел София, проектиран с 
мисъл за града
Предстои Националната компания за железопът-
на инфраструктура (НКЖИ) да инвестира над 1 
млрд лв в рехабилитацията на жп възел София. 
Това е огромен инфраструктурен проект, който 
има потенциала да реши много от натрупани-
те с растежа на града проблеми. За нас е основен 
приоритет проектът за ремонта на жп възела и 
прилежащите му гари да е инструмент за инте-
гриране на северна София и към него да се добави 
обемно-пространствено проучване на цялата жп 
инфраструктура в града, което да реши наболе-
лите проблеми на изолацията, която тя предиз-
виква.

В момента общината не участва в процеса и в 
резултат проектът, който НКЖИ предлага, е в 
противоречие както с Общия устройствен план 
и дългосрочните цели на града, така и със градоу-
стройствената логика.

Пример за това е намерението на 
НКЖИ да изгради 2,5 километрова, 8 

метра висока плътна стена, разделяща 
североизточните части на града,

въпреки изрично разписаните стратегии на 
общината за интеграция и градско развитие на 
тези територии. Смятаме, че такива ключови 
проекти трябва да са полезни на градската среда: 
да предоставят повече възможности за свободно 
движение на софиянци, околните пространства, 
граничните територии и ограждащата ги улична 
мрежа да се преосмислят, както и жп трасетата 
да бъдат включени в системата на градския 
транспорт.

Ще работим за корекции в проекта и осигуряване 
на пълна хармонизация на градските потребности 
и експлоатационните нужди на железопътните 
превозвачи. Съвместно с НКЖИ ще изработим 
критерии за преустройството на трасетата, 
представляващи интерес както за междуградски-
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те железопътни превози, така и за града. Искаме 
съвместно проектиране на трасетата на Товарна 
тангента, както и осигуряване на четири- или 
триколовозни отсечки между гарите Волуяк и 
Казичене, Илиянци и Централна гара, както и пре-
работка на коловозното развитие на Централна 
жп гара, позволяващо делегирането на II-ри перон 
(3ти и 4ти коловоз) за нуждите на градската 
железница. Също така ще изготвим предложение 
за алтернативно решение за жп трасето от жп 
гара Волуяк до жп гара Подуяне-запад, позволява-
що ефективното му използване от пътнически 
превози и ще откажем НКЖИ от намерението да 
строи плътна стена, разцепваща северна София.

III.2. Нов живот за индустриалните 
зони
Днес индустриалните зони близо до градския цен-
тър са неприветливи и запуснати пространства, 
без адекватни улици, осветление, зелени площи и 
т.н. Макар в тях днес предимно да са концентри-
рани тихи и относително чисти производства 
и логистични центрове, средата, в която хиляди 

софиянци се трудят, е мръсна и непроходима без 
личен автомобил.

Контактът на индустриалните зони с 
жп трасетата ги прави подходящи за 

нови градски територии, където да се 
заложи многофункционално застрояване,

а възможността по релсите да се движи бърз 
и ефективен градски транспорт ги прави не 
по-малко примамливи за инвеститорски интерес 
от кварталите, в които бе построено метро. 
Бъдещето на градската индустрия е в изнесени 
от града бизнес и индустриални центрове.

Логистичните центрове също не могат да се 
разполагат близо до центъра заради нуждата да 
се ограничи навлизането на големи камиони в гра-
да. Ревитализирането им ще помогне не само ин-
веститорският интерес да се разпредели равно-
мерно на територията на града, но и ще осигури 
поле за ново жилищно и офисно строителство. В 
индустриалните зони има и множество сгради, 
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които могат да помещават културни и бизнес 
центрове, зони за алтернативни изкуства и т.н.

Ще насърчаваме навлизането на нови 
бизнеси и преструктурирането 

на индустриалните зони в смесени 
многофункционални територии.

За да могат инвеститорите да се възползват от 
възможностите им, ще осигурим липсващата и 
рехабилитираме базовата инфраструктура и ще 
подобрим достъпността. Примери за успешно 
преосмислени индустриални сгради не липсват: 
културният център Фабрика 126, бизнес центъра 
в бившия Хладилен завод и др.

Индустриалната зона „Военна рампа“ 
има голям потенциал за развитие



Равни тРотоаРи, 
качествени улици и 
гРадски Рингове
Мащабна пРогРаМа за качествен РеМонт на тРотоаРи
По равните и достъпни за всички настилки, вече няма да се паркира 

изгРаждане на Рингови булеваРди и пРобиви
Новите връзки освобождават центъра от трафик и създават 
алтернативи

тунели под пл. сточна гаРа и Южния паРк
Пътуването с автомобил между западна и източна София става 
подземно и бързо

РеМонт на голеМите пътни аРтеРии
Булевардите Цар Борис III, Сливница, Гоце Делчев, Мара Бунева и др. 
получават нов асфалт

качествена пътна инфРастРуктуРа в кваРталите
Инвестиции в квартални улици създават безопасни маршрути до 
училищата
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Улиците в цяла София са осеяни с дупки и пропадания, а пътните знаци, 

осветлението и маркировката често липсват. Тротоарите са под всякаква критика- 

неравни, със стърчащи плочи и колчета, хлътнали или разпадащи се шахти, високи 

бордюри. Крайно амортизираната инфраструктура затруднява както придвижването 

на пешеходците, така и на шофьорите. Освен некомфортна, тя е и опасна, 

причиняваща инциденти, като немалка част от тях завършват и със сериозни 

наранявания.

Тази кошмарна картина е наше ежедневие от години. В същото време, 

кметът г-жа Фандъкова твърди, че голяма част от главните булеварди са изцяло 

ремонтирани и е ред на малките квартални улички, явно забравяйки състоянието на 

артерии като Цар Борис III, Сливница, Рожен, Св. Климент Охридски, Първа българска 

армия, Ситняково и много други. От години слушаме, че “догодина” кварталните 
улици стават приоритет, заделят се поредните десетки милиони, но подобрение не 

се наблюдава. Кварталите остават забравени от управляващите, където и малкото 

оставаща инфраструктура продължава да се руши.

Подобряването на уличната и тротоарна инфраструктура винаги е било 

сред нашите основни приоритети. Знаем, че качеството на живот в града не може 

да се подобри, ако нямаме базови условия за придвижване. През годините започнахме 

неравна, но безкомпромисна борба срещу некачествените ремонти и подавахме 

безброй сигнали за лошото състояние на улици и тротоари във всички райони на 

София. Предложихме създаването на специална строителна програма със сериозен 
бюджет за приоритетно изграждане и ремонт на улици и тротоари. В резултат на 

обществения натиск, заставихме общината да отстранява дефекти и да ремонтира 

тротоари.

Не сме спирали аргументирано да изискваме приоритетно изграждане 
на ринговите булеварди и пробиви като основно решение за намаляване на 

задръстванията и освобождаване на центъра от транзитно движение. Съвместно с 

експерти проведохме транспортно проучване по бул. Тодор Каблешков в района на кв. 

Манастирски ливади, доказващо сериозната нужда от изграждане на този ключов за 

развитието на София булевард. Обръщали сме вниманието на Столичната община и 

Равни тРотоаРи, качествени 
улици и гРадски Рингове 04
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обществото към необходимостта от изграждането на бул. Копенхаген като втора 

връзка между кварталите Младост и Дружба и двете най-големи бизнес зони в София. 

Активно се противопоставяхме на наложената от г-жа Фандъкова практика 

парите на данъкоплатците да се прахосват. Наши сигнали многократно са 

принуждавали Столичната община да налага глоби на обща стойност от няколко 
милиона лева на фирмите-изпълнители. Въпреки това, промяна в начина на работа 

няма. Този системен проблем не може да се реши с половинчати мерки, а има нужда 

от цялостен подход и решителни действия. Осъзнаваме, че София разполага с 

ограничен финансов ресурс и затова ще инициираме промени в законодателството, 

позволяващи създаване на черен списък на некоректни фирми, като така най-сетне 

ще прекратим феномена “ремонт на ремонта”.

Качествените и безопасни улици и тротоари изискват интегриран подход 

за осезаемо подобрение в градската среда. София се нуждае от много нови улици, 
тротоари, осветление и места за паркиране, както и от изграждането на 

пробивите, които да дадат нови, по-преки връзки и да освободят центъра от 

натовареното движение и шумовото и прахово замърсяване. Време е да направим 

София удобен и подреден град, в който трафикът няма да е кошмарен, а ходенето 

пеша няма да е премеждие. 
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I. качествени тРотоаРи за 
достоен живот

Независимо дали сме млади или стари, трудно 
подвижни или не, животът ни като пешеходци в 
София никак не е лесен. Дори отиване до магазина 
или кратка разходка са истинско предизвика-
телство. Печален символ на града ни остават 
“плюещите плочки”, кривите шахти и различните 
препятствия на всяка крачка. На места трото-
арите изцяло липсват – най-често в крайните 
квартали или новите, уж елитни такива. Особено 
затруднено е придвижването на родителите 
с детски колички, възрастните ни съгражда-
ни и хората с намалена подвижност. В резултат 
ставаме заложници на собствените си домове и 
сме загубили усещането за удоволствие от това 
да се разхождаме в града си.

I.1. Специална програма за спешен 
ремонт на тротоарите
За сегашната администрация пешеходците не са 
приоритет - заделят се едва 0,1% от бюджета 
на София за ремонт на тротоари. Общата дължи-
на на уличната мрежа в София, без да се включват 
пътеките в междублоковите пространства и 
парковите алеи, е над 3400 км.

Ако запазим този темп на нищоправене, 
тротоарите на София ще бъдат 

обновени след няколкостотин години.

Същевременно, малкото нови тротоари са нека-
чествени, неестетични и некомфортни. Честа 
гледка са разпръснати във всички посоки шахти, 
поставени по средата на пешеходната линия 
стълбове, електротабла, остатъци от стари 
телефонни кабини и други препятствия. Скося-
ванията са изпълнени неправилно, а тактилните 
водещи линии, там където ги има, често затруд-
няват придвижването на слепите ни съграждани, 
отколкото го улесняват. Вероятно няма друга 
европейска столица с толкова сериозен проблем с 
тротоарната инфраструктура.

Като основен приоритет си поставяме последо-
вателна работа по осезаемото подобряване на 
пешеходната инфраструктура в града, за което 
работим от години. Ще се посветим на създава-
нето на отделна общинска програма за ремонт на 
тротоарите, чийто ресурс ще се увеличава всяка 
година.

През първата година ще предвидим 
най-малко един милион лева за ремонт 
на тротоари за всеки столичен район. 

Отделно предвиждаме и ремонт 
на пешеходните пространства в 

историческия център с качествени 
гранитни настилки,

които да създадат разпознаваема среда. С обща 
стойност от над 25 млн. лв. програмата ще 
представлява неколкократно увеличение спрямо 
средствата отделяни до момента и ще позволи 
ударно и качествено ремонтиране на пешеход-

Качествен тротоар 
в Краков, Полша 

© Иля Варямов
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ната инфраструктура, започвайки с най-нато-
варените и критични участъци. Приоритет ще 
бъде осигуряването на безопасни и непрекъснати 
пешеходни маршрути водещи към метростанции-
те, спирките на градския транспорт, училищата, 
болниците и пазарите на база регулярен одит на 
състоянието на инфраструктурата, извършван 
от районните администрации.

I.2. Свободни от коли тротоари 

Тротоарите трябва да са място 
за пешеходци, не - паркинг

Недостигът на места за паркиране в районите 
без Синя и Зелена зона често превръща улиците ни 
в хаотични места, където се паркира върху тро-
тоарите, а пешеходците лавират между колите 
на пътното платно. Това създава опасност и ди-
скомфорт за всички, а задълбочаващият се хаос е 
показател за лошото управление на града. Затова 
през годините предприехме активна кампания за 
освобождаване на тротоарите от паркирани по 
тях автомобили.

Нашият план е София да стане град, 
в който ще има място за всички 
участници в движението. След 

изграждане на паркинги по кварталите 
и основен ремонт, изцяло ще освободим 

тротоарите от коли.

Няма да залагаме само на поставяне на колчета, 
а ще засаждаме жив плет и зеленина, оформяйки 
красиво зелено пространство между тротоари-

те и пътното платно. Това е начин да предпазим 
пешеходците от шумовото и прахово замърся-
ване, като приоритетно ще озеленяваме около 
учебните и здравни заведения. Навсякъде, където 
е възможно, ще разширим тротоарите и ще 
премахнем старите будки, реклами, стълбове 
и телефонни кабини. С помощта на Общинска 
полиция ще обявим своеобразна война на хаотич-
ното паркиране, сериозно затягайки контрола в 
малките квартални улици. Тротоарите в София 
ще се ползват по предназначение.

I.3. Общинско предприятие за 
пътни ремонти
Зависимостта на Столичната община и районни-
те кметства от частните фирми за поддръжка 
на пътната инфраструктура не позволява бърза 
реакция при възникване на проблеми. За отстра-
няването на малки дефекти, като запълване на 
дупки или поправка на тротоари, институциите 
трябва да извървят времеемка и неефективна 
процедура, която бави ремонта с месеци. За от-
делните райони отговарят различни фирми с раз-
лична степен на експертиза и желание за работа, 
а гражданите не знаят кой отговаря за поддръж-
ката. Тази система генерира хаос, за който пла-
щаме прекалено скъпо.

По модела на останалите европейски 
столици, предлагаме създаването на 
общинска компания за извършване на 

малки улични ремонти.

Съкращавайки дългите процедури и разходите по 
контрол на частните фирми, целим бърза реакция 
и качество на свършената работа. Отговор-
ността за действията на дружеството ще бъде 
у зам.-кмета по транспорта, така че гражданите 
да знаят кой може да им съдейства за отстра-
няване на дефекти. По този начин Столичната 
община ще бъде истински гарант за качествено 
изпълнение в разумни срокове, а отговорността 
няма да бъде размивана.
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II. нова инфРастРуктуРа в 
кваРталите

Голяма част от заложените от десетки години 
в Общия устройствен план връзки между 
отделните квартали все още липсват. Това при-
нуждава водачите да обикалят (нерядко през 
центъра на града), за да достигнат съседен 
квартал, което генерира значителен паразитен 
и транзитен трафик, увеличавайки времето за 
пътуване и вредните емисии във въздуха. Без 
тези директни междуквартални връзки, схемата 
на градския транспорт е неефективна и не 
обслужва реалните транспортни нужди. Затова 
в План за София сме набелязали най-критичните 
и неотложни за изграждане пътни отсечки в раз-
личните части на града.

II.1. Подобряване на връзките 
между кварталите
В много от кварталите на София няма основни 
връзки със съседните територии. Това допълни-
телно натоварва съществуващите булеварди и 
удължава времето за пътуване за хиляди софиян-
ци.

Осигуряването на преки и бързи връзки 
между съседни квартали, както и 

завършването на липсващи основни 
квартални улици, ще позволи да се 

проведе и реорганизация на градския 
транспорт, спестяваща на пътуващите 

между тях преминаване през центъра.

Липсващите междуквартални връзки, които сме 
идентифицирали за приоритетно изграждане, са:

• ж.к. Манастирски ливади-изток - ж.к. Гоце 
Делчев: довършване на улиците Костенски 
водопад и Васил Стефанов с ново автобусно 
обръщало;
• кв. Модерно предградие - ж.к. Св. Троица: 
изграждане на ул. Връх Манчо и продължение на 

ул. Кукуш до ул. Адам Мицкевич с резервиране 
на зелен остров за бъдещо изграждане на 
трамвайно трасе;
• ж.к. Надежда - ж.к. Хаджи Димитър: изграждане 
на тунел между бул. Рожен и бул. Първа 
Българска армия с резервиране на остров за 
бъдещо изграждане на трамвайно трасе;
• Центъра - ж.к. Хаджи Димитър: изграждане 
на ул. Владайска река от пл. Сточна гара до ул. 
Резбарска;
• Софийски околовръстен път - ж.к. Люлин: 
изграждане на пробива на бул. Петър Дертлиев 
с корекция на пътен възел Люлин;
• кв. Бусманци - бул. Христофор Колумб с нова, 
довозваща до метрото, автобусна линия.

За междукварталните връзки са нужни подробни 
инвестиционни проекти, на база на които да се 
изработи план за отчуждение и да се осигури фи-
нансиране. Затова ще проучим различни възмож-
ности за намиране на средства и ще ги заложим в 
инвестиционната програма на общината с ясен 
план за реализиране в рамките на следващите 5 
години.

II.2. Обновяване на кварталните 
артерии
Повечето основни квартални улици се намират в 
тежко състояние. Тротоарите, там където из-
общо съществуват, са непроходими и неравни, 
пътната настилка е деформирана, спирковите 
навеси са стари, осветлението - недостатъчно, 
озеленяването - занемарено, а кофите за смет - 
разхвърляни по лентите за движение. Тези улици 
са изключително важни, тъй като се ползват за 
връзка с учебни и здравни заведения, пазари, мо-
лове и паркове. Затова ще отделим достатъчно 
средства за ремонт, преосмисляне и подобряване 
на движението за всички.

Освен нов асфалт и осветление, ще 
изградим и равни тротоари с богато 
озеленяване, както и удобни спирки.
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В синхрон с действащите разпоредби, разпреде-
лението на публичното пространство на част 
от улиците ще бъде преосмислено -  ще бъдат 
разширени или ще бъдат обособени места за 
паркиране, с което ще се подобри движението. 
Навсякъде, където е възможно и планирано, ще 
започнем изграждане на трамвайна или тролей-
бусна мрежа за осигуряване на повече транспорт-
ни връзки чрез екологичен градски транспорт.

II.3. Повече инвестиции в 
периферните квартали
Жителите на новите квартали като Манастир-
ски ливади, Витоша и Кръстова вада, както и 
крайградските райони като Лозен, Бистрица, 
Нови Искър, Ботунец и Панчарево вероятно са 
най-пренебрегнати от администрацията на г-жа 
Фандъкова. Въпреки че плащат данъци наравно с 
всички останали, а многобройните разрешителни 
за строеж са източник на сериозни приходи, Сто-
личната община не инвестира достатъчно в тези 
райони. Основни проблеми като липса на училища, 
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осветление, улици, канализация и градски транс-
порт все още чакат своето решение. Повече от 
200 000 софиянци живеят в новите квартали и 
крайградски територии и затова е необходимо да 
им се обърне подобаващо внимание, както и да им 
е осигурен достъп до същите условия, като на съ-
гражданите им в компактния град. Възползвайки 
се от добрия кредитен рейтинг на града, ще тър-
сим нисколихвено финансиране за приоритетно 
изграждане на канализация.

Това ще ни позволи и да довършим 
инфраструктурата, чието 

строителство е възпрепятствано от 
липсата на подземни комуникации.

Ще изработим и план за строителство на не-
реализираните улици, тротоари, осветле-
ние, паркинги, спортни съоръжения и детски 
площадки. Ще работим за подобряване на със-
тоянието и пътната безопасност на уличната 
мрежа в крайградските територии, за да получат 
те удобства, съпоставими с онези в компакт-
ния град. Извеждайки подобряването на градския 
транспорт като основен наш приоритет, 
обещаваме да преразгледаме и преосмислим 
транспортната схема, обслужваща крайградски-
те райони. Част от Плана ни за София е създава-
нето на градска железница, обслужваща населени-
те места в агломерацията на София, достигайки 
до Перник, Своге, Сливница и Елин Пелин.

Поставяме си задача да осигурим повече 
бързи автобусни линии от периферните 

населени места до новите интермодални 
терминали и станциите на метрото в 

компактния град.

Така целим предоставянето на конкурентна ал-
тернатива на автомобилите на живеещите 
извън София, намаляване на приходящия трафик и 
причинените от него задръствания и замърсява-
не.
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През 2008 г. всички медии гръмко обявиха 
новината, че под Южния парк ще минава тунел, 
свързващ булевардите Никола Вапцаров и Гоце 
Делчев. Той е част от южната дъга на втория 
градски ринг и щеше значително да облекчи 
трафика в южна София, особено по ул. Хенрик 
Ибсен. За съжаление, няколко години по-късно 
тогавашният главен архитект на София - 
Петър Диков, започна упорито да лансира 
пробива до болница “Токуда” като по-евтина 
алтернатива. Днес той е изграден, трафикът 
по него е сериозен, а вторият градски ринг бе 
изкуствено пренесен на юг. Необходимост-
та от този тунел е актуална и днес, докато 
през “по-евтината алтернатива”, с която 
се оправда застрояването на терените зад 
Софияленд, задръстванията са ежедневие.

В нашия План за София, като основна част от 
пътната инфраструктура сме заложили из-
граждането на тунел под Южния парк, който 
ще помогне на всички да пътуват по-бързо.

Ще го реализираме с по една лента в 
посока, като ще започва от бул. Гоце 
Делчев веднага след кръстовището с 

ул. Костенски водопад.

Встрани от рампата ще се разположат 
локални платна, запазващи връзката с бул. П. 
Ю. Тодоров, като кръстовището с него ще се 
преработи в кръгово, а пешеходното преми-
наване ще става на ниво терен. Тунелът е с 
обща дължина от около 1400 метра и излиза 
на повърхността при бул. Никола Вапцаров 
след кръстовището му с бул. Черни връх. Без-
конфликтното преминаване под булеварди-
те Черни връх и П. Ю. Тодоров, както и ново-
построеното кръстовище при пазара Красно 
село, значително ще съкратят времето за 
пътуване от ж.к. Овча купел до Семинарията и 
Цариградско шосе.

Освен за автомобили, тунелът ще бъде и осно-

тунел под Южния паРк

изход с ново кръгово
спирка бул. Н. Вапцаров

изход с двупосочна траншея

спирка Южен парк
спирка кв. Хладилника
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вен коридор за градския транспорт. По него 
ще минават линии, даващи удобни директни 
връзки с бул. Цариградско шосе и Студент-
ски град.

Затова планираме изграждането на 
3 подземни уширения, които да се 
ползват като автобусни спирки.

Първата е под Кучешката поляна, осигуря-
ваща пряк достъп до Южния парк, втората 
- под ул. Козяк, даваща връзка с Правител-
ствена болница и кв. Хладилника, а третата 
- под бул. Черни връх. По този начин ще 
осигурим бърза връзка между Лозенец и 
Хладилника с кварталите Гоце Делчев, 
Стрелбище, Красно село и Овча купел.

Трасето на тунела минава под двора на Пра-
вителствена болница и за реализирането му 
няма да се налагат никакви отчуждения. Той 
ще се изпълни по новоавстрийски тунелен 

метод, използван и при строителството 
на метрото и по предварителни разчети 
ще струва около 20 милиона лева.

Заедно с пускането на движението през ту-
нела ще трябва да се въведат редица мерки 
за балансирано движение по ринга.

Най-важната от тях е 
осигуряването на свързана зелена 
вълна на всички кръстовища от ул. 

Атанас Дуков до ул. Дойран.

изход с ново кръгово
спирка бул. Н. Вапцаров

изход с двупосочна траншея

спирка Южен парк
спирка кв. Хладилника
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III. изгРаждане на 
Рингови булеваРди и 
пРобиви

Придвижването с автомобил в София е силно 
затруднено далеч не само в пиковите часове. 
Задръстванията отнемат от времето ни за 
семейство, почивка и работа и нанасят сериозни 
вреди върху градската среда и икономика. Всяка 
минута задръстване коства на градската 
икономика стотици хиляди левове. Тоновете 
гориво, изгорени на празен ход в задръстванията, 
са индиректен данък върху доходите и здравето 
на софиянци. През десетте си години на власт, 
ръководената от г-жа Фандъкова администрация 
не успя да построи нито един пробив или рингов 
булевард, който значително да облекчи движе-
нието. Въпреки ежегодните обещания, ключови 
отсечки като булевардите Тодор Каблешков, 
Данаил Николаев, Копенхаген, Петър Дертлиев и 
др. остават забравени - всяка година влизат в 
“приоритетите”, но не се случват. Транзитното 
преминаване през центъра остава безалтерна-
тивно и сериозно забавя придвижването.

III.1. Ринговите булеварди 
извеждат трафика от центъра
С цел дългосрочно облекчаване на движението 
приоритетно ще работим за изграждане на рин-
говите булеварди, които създават проходими 
алтернативи за дългите пътувания. Важно за 
нас е да създадем нови връзки, които да изведат 
транзитното движение от историческия град-
ски център. Поставяме си за цел ускорената реа-
лизация на южния и северния градски ринг на града 
- бул. Тодор Каблешков и тунели под бул. Сливница, 
пл. Сточна гара и бул. Ситняково. 

Като първостепенна задача си 
поставяме изграждането на бул. Тодор 

Каблешков в пълния му габарит, заедно с 
предвиденото трамвайно трасе
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между бул. България и метростанция Г. М. Дими-
тров. Стратегически важен, той значително ще 
улесни движението между западните, южните и 
източните квартали и ще облекчи блокираните 
от тежък трафик булеварди като Евлоги и Хрис-
то Георгиеви, България, Бяла черква и Пейо Яворов. 
При натоварените кръстовища с булевардите 
Черни връх и Симеоновско шосе предвиждаме из-
граждане на подземни безконфликтни преминава-
ния на ринговия булевард с по две ленти в посока.

Ключов елемент за извеждане 
на транзитното движение от 

историческия център, особено по 
оста бул. Тодор Александров - бул. Цар 

Освободител, където средно дневното 
натоварване е над 20 000 коли на ден, 

е изграждането на безконфликтна 
алтернатива с висок капацитет, която 

наричаме Северен обход на центъра.

Затова ще започнем процедура за изготвяне на 
проект и поетапно строителство на тунели 
с по две ленти в посока под бул. Сливница и бул. 
Ситняково, осигуряващи бърза връзка между 
западните квартали като Надежда и Люлин с 
източните - Хаджи Димитър, Гео Милев и бул. Ца-
риградско шосе. В рамките на проекта предвиж-
даме изграждане на отдавна заложеното кръсто-
вище на две нива под пл. Сточна гара, преработка 
на пътните възли при гара Подуяне и бул. Цари-
градско шосе и алея Яворов.

Този стратегически обект ще позволи по-голяма 
част от историческия център да бъде място за 
хората и пешеходците и ще направи възможно 
изграждането на линеен парк “Владайска река” по 
протежението на бул. Сливница. Не на последно 
място, стратегическата връзка ще осигури 
бърза и безопасна алтернатива за транзит-
ното движение между източните и западните 
квартали на столицата.

III.2. Пълен ремонт и без павета по 
основни булеварди
Въпреки твърдението на г-жа Фандъкова, че ос-
новните булеварди в София вече са ремонтирани, 
голяма част от тях остават в лошо състояние 
и са сериозен източник както на фини прахови 
частици, така и на бизнес за автосервизите. Фо-
кусирайки се предимно върху ремонт на старата 
инфраструктура в кварталите, няма да пропус-
нем и големите градски артерии, по които се дви-
жи сериозен трафик.

Първи наш приоритет е пълен 
ремонт на бул. Цар Борис III, включващ 
премахването на паважната настилка 
и замяната ѝ с асфалтова. Паветата 

не са подходяща настилка за булеварди 
с толкова сериозно движение, тъй 
като вдигат шум и са източник на 

замърсяване и кал.

Заедно с подмяна на настилката по цялата 
дължина на булеварда ще ремонтираме и локалните 
платна, осветлението, тротоарите, велоси-
педната алея и ще осигурим пълен приоритет 
на трамваите в кръстовищата. Подобна рекон-
струкция и нов асфалт ще получат и бул. Гоце 
Делчев и бул. Пенчо Славейков до Пирогов.

Сред критичните булеварди, намиращи се в 
трагично състояние, са Сливница, от входа 
на София до Орион, Самоковско шосе през кв. 
Горубляне, бул. Св. Кл. Охридски, ул. Мара Бунева в 
Орландовци и Бенковски, както и Ломско шосе от 
входа на София до метростанция Ломско шосе. 
След преработка и модернизация на подземната 
инженерна инфраструктура, освен нов асфалт, 
тези отсечки ще получат и нови тротоари, ос-
ветление и озеленяване, безопасни пресичания за 
пешеходците, както и ефективна организация на 
движението.

За неотложен ремонт са и бул. Джеймс Баучер в 
Лозенец, където паважната настилка ще бъде 
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запазена, но пренаредена по модерна технология. 
Всички премахнати павета от големите и нато-
варени булеварди ще бъдат използвани за ремонт 
на малки улици в центъра, както и при оформяне-
то на нови пешеходни зони и площади.

III.3. Бързо довършване на 
липсващите пробиви
Без изграждането на заложените в плановете бу-
леварди, свързващи града с Околовръстния път, 
Северна скоростна тангента и АМ Струма, София 
не може да се възползва пълноценно от тези ма-
гистрали. Активно ще работим по реализирането 
на пробивите на бул. Петър Дертлиев, Източна 
тангента и бул. Рожен. Ще настояваме пред АПИ 
при реализирането на Западната дъга на Софий-
ския околовръстен път да се преработи същест-
вуващия пътен възел с АМ Струма така, че дви-
жението по него да е директно и безконфликтно.

Освен свързващите София с 
републиканската пътна мрежа, в 
компактния град също има много 

пробиви, чиято реализация не търпи 
отлагане.

Такива са връзката на бул. Пенчо Славейков с бул. 
Инж. Иван Иванов, бул. Копенхаген между Дружба и 
Младост, както и Данаил Николаев между Сточна 
гара и Централна жп гара. Те ще дадат нови 
бързи връзки между различните зони на града и 
са липсващите парчета от основната улична 
мрежа, заради които днес излишно се натовар-
ват съседните улици, а движението е бавно и 

изнервящо.

III.4. Ускоряване на преминаването 
през ключови кръстовища
Кръстовищата на две или повече нива са необходим 
инструмент за подобряването на движението 
не само на колите, но и на градския транспорт и 
пешеходците. Подобни тежки и скъпи намеси в 
градската тъкан обаче следва да се правят само 

след доказана необходимост. Кръстовищата на 
две нива в София са конфликтна тема, защото 
през годините такива бяха изградени, игнори-
райки цели групи от участници в движението. С 
правилно проектиране и адекватно обществено 
обсъждане, заедно можем да приемем и реализира-
ме най-доброто решение.

Ще пристъпваме към изграждане на пътни 
възли само след подробни анализи и транспорт-
ни симулации, доказващи безспорно подобре-
ние на движението за всички участници в него. 
Няма да допускаме агресивна намеса  в градската 
среда чрез тежки естакади. Ще даваме предим-
ство на кръстовищата по ринговите булеварди, 
отвеждащи транзитното движение далеч от ис-
торическия център и жилищните зони. В своя План 
за София предвиждаме откриването на процедури 
за безконфликтни кръстовища на бул. Цариград-
ско шосе при разклона за Горубляне, както и по бул. 
Тодор Каблешков при бул. Черни връх и Симеонов-
ско шосе.

Също така е нужно и оптимизиране на натоварени 
кръстовища, които днес създават затруднения 
на трафика. Затова ще работим за разширяване, 
реконструкция и подобряване на организация-
та на движението по ключовите от тях, за да 
облекчим максимално движението. Кръстовища-
та, които сме идентифицирали като нуждаещи се 
от оптимизиране са:

• бул. Св. Климент Охридски и бул. Андрей Ляпчев 
с изграждане на кръгово кръстовище;
• бул. Тодор Каблешков и бул. България с 
реализиране на пълния габарит на бул. Тодор 
Каблешков в рамките на кръстовището;
• всички кръстовища, които заради 
инфраструктурни проблеми и дефекти (неравни 
релси и дупки), забавят сериозно движението. 
Примери за такива са кръстовищата на 
Семинарията, бул. Тодор Каблешков и бул. Цар 
Борис III, бул. Овча Купел и ул. Любляна, както и 
кръстовищата по булевардите Христо Ботев и 
Константин Величков.
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бъРзо и удобно пътуване в 
тРанзитен тунел

Така пътуването от бул. Константин Величков до бул. 
Цариградско шосе ще става за 8-9 минути, вместо за  
15-20 както е в момента. Транзитният тунел е бърза и 
безконфликтна алтернатива на задръстванията.

интегРация на Речното 
коРито и нов линеен паРк

На мястото на премахнатите ленти ще се изгради 
крайречен линеен парк, интегриращ и социализиращ 
речното корито.
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запазват се всички 
вРъзки

Със свалянето на две ленти в посока в тунел, 
платното на повърхността ще се стесни до 

две ленти в посока. Те запазват всички връзки, 
съществуващи сега, но ще са далеч по-бързи 

без транзитния трафик.

булеваРд с Място за всички

Булевардът има място за всички - за бърз автомобилен 
трафик в безконфликтно трасе, за искащите да релак-
сират край реката, за велосипедистите с обособена 
велоалея и за градския транспорт с удобни и достъпни 
спирки.
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Транзитното преминаване на огромно количе-
ство автомобили през историческия център 
на града е сред основните проблеми на София. 
Официално преброяване на Визия за София по-
казва, че среднодневното транзитно преми-
наване през центъра по булевардите Цар Осво-
бодител и Тодор Александров е над 20 000 коли 
- приблизително колкото натоварването по 
автомагистрала Хемус на изхода на столицата. 
Тежкият трафик и дългите опашки от авто-
мобили по булевардите Цар Освободител, Кн. 
Ал. Дондуков и Тодор Александров допълнител-
но замърсяват въздуха и правят най-предста-
вителната част от града непривлекателна. 
Тежкият автомобилен трафик влияе негатив-
но и върху ценните фасади и конструкциите на 
старите сгради. Същевременно, развиването 
на пешеходна зона, по примера на останалите 
европейски столици, е свързано с осигуряване-
то на удобна алтернатива на автомобилите, 
прекосяващи центъра.

Затова предлагаме изграждане на 
тунели и безконфликтни кръстовища 
под булевардите Сливница, Ген. Данаил 

Николаев и Ситняково.

Смятаме, че този проект е от стратегическо 
значение за града, не само защото ще изведе 
транзитното движение извън центъра, но и 
ще даде бързи и висококапацитетни връзки 
между редица квартали по протежението му. 
След цялостното изграждане времето за прид-
вижване между бул. Константин Величков и бул. 
Цариградско шосе ще бъде около 6-7 минути - 
драстично подобрение спрямо времето необ-

ходимо за прекосяване на центъра в момента.

Северният обход на центъра включва изграж-
дане на два подземни участъка с обща дължина 
от около 4100 метра. Първият е разположен 
в две отделни тръби и е с дължина от 2100 
метра, като започва преди кръстовището на 
бул. Сливница с ул. Опълченска и стига до бул. 
Данаил Николаев, източно от пл. Сточна гара. 
Вторият започва при съществуващото кръс-
товище на две нива при гара Подуяне и при 
бул. М. Еминеску се включва в бул. Цариград-
ско шосе. Тунелите ще имат по две активни 
ленти в посока, осигуряващи плавно движение 
и висок транспортен капацитет. Движението 
по бул. Данаил Николаев предвиждаме да остане 
на ниво терен, като ще бъдат предприети 
редица мерки за подобряване на организация-
та на движението. За да се предотврати бло-
кирането на града и сериозното натоварване 
на бюджета, проектът е разделен на няколко 
взаимосвързани етапа, подредени спрямо при-
оритетността им.

Като подготвителен етап от реализацията 
на проекта предвиждаме преработка на бул. 
Ген. Данаил Николаев, включваща изгражда-
не на пешеходни надлези и премахване на три 
светофара. При кръстовищата с улиците 
Силистра и Проф. Милко Бичев, които са ес-
тествено продължение на бул. Христо и Евлоги 
Георгиеви, ще организираме еднопосочно 
движение, позволяващо оптимизиране на све-
тофарните фази в двете кръстовища. Те ще 
бъдат синхронизирани и ще работят като 
едно, при което ще се осигури безконфликтно 
движение в посока пл. Сточна гара и по-голяма 
проходимост на транзитния трафик.

севеРен обход на центъРа: сливница - 
сточна гаРа - цаРигРадско шосе
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Като първи етап предвиждаме да построим 
тунела под пл. Сточна гара. Кръговото 
движение там е една от най-инфарктните 
точки в София, а довършването на заложената 
връзка с ж.к. Хаджи Димитър по ул. Владайска 
река, допълнително ще го натовари. За да 
улесним движението, транзитният трафик 
по Северния обход на центъра ще преминава в 
тунел. Той ще бъде свързан със съществува-
щото подземно преминаване на пл. Лъвов мост, 
с което ще бъдат избегнати кръстовища-
та на едноименния площад, с ул. Г. С. Раковски, 
както и кръговото движение на пл. Сточна 
гара. Северният тунел предвиждаме да има 
отклонение и към бул. Константин Стоилов 
за директна връзка с кв. Орландовци и бъдещия 
пробив към Централна гара по бул. Ген. Данаил 
Николаев.

За втори и най-сложен етап остава изгражда-
нето на тунела под бул. Ситняково, с което да 
бъде подобрено движението между бул. Цари-
градско шосе, алея Яворов и пътния възел при 
гара Подуяне. Това ще облекчи и съществува-
щите кръстовища с улиците Оборище, Чер-
ковна и Гео Милев и бул. Шипченски проход. Ту-
нелите ще имат по две ленти в посока, на ниво 
терен се запазва съществуващият габарит 
на булеварда, но се обособява БУС лента за ус-
корено придвижване на градския транспорт.

Ще проучим възможността за 
безконфликтна връзка на трафика от 
бул. Ботевградско шосе с транзитния 

тунел с преработка на пътния възел 
при гара Подуяне.

За решаване на конфликтните точки при 
пътния възел на бул. Цариградско шосе, ще 
бъде необходимо той да се преработи и да се 

построят нови плавни директни връзки.

В последния, трети етап, следва да се изгради 
участъкът от тунела между ул. Опълченска и 
съществуващото кръстовище при пл. Лъвов 
мост, както и изграждането на пътните 
рампи. С осигуреното безконфликтно преми-
наване под ул. Опълченска и бул. Христо Ботев, 
значително ще се намали необходимото време 
за пътуване.

Осезаеми ползи за всички
Освен драстично подобряване на свързаност-
та между различните части на София, туне-
лите под бул. Сливница и Ситняково ще осво-
бодят историческия център от огромното 
транзитно движение. Това ще позволи буле-
вардите Цар Освободител и Тодор Александров 
да придобият далеч по-човешки облик и ще 
реши проблема с кръстовището при Ларгото. 
След отвеждането на транзитния трафик, 
пешеходците там ще могат да преминават на 
ниво терен, вместо да са принудени да полз-
ват подлеза, а пешеходните зони и площади 
около Св. Неделя, Централната минерална баня 
и ЦУМ ще бъдат истински свързани. С изграден 
Северен обход на центъра, зоната ще се осво-
боди от трафик, шум и замърсяване.

Огромен ефект върху подобряване 
качеството на живот в града ще има 

изграждането на крайречен парк по 
протежението на бул. Сливница.

След изграждането на тунелите и вкарване 
на транзитното движение под земята ще 
отпадне необходимостта от сегашните 
четири ленти в посока по едноименния 
булевард. Лентите на повърхността ще 
станат по две в посока и ще бъдат разполо-
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жени откъм прилежащите сгради. С това ще 
освободим огромна територия с широчина над 
20 метра по цялата дължина на реката. В нея 
ще се разположат алеи, площадки, богато озе-
леняване и зони за отдих.

Крайречен парк покрай бул. Сливница 

С реконструкция на речното корито и изграж-
дане на система за регулиране на водното ниво, 
способна да поеме приижданията, София ще се 
сдобие с първата река, до която хората имат 
пряк достъп. Линейният парк по бул. Сливница 
ще има обща дължина от 1800 метра, с което 
качеството на живота не само за околните 
квартали, но и за всички граждани, ще бъде зна-
чително подобрено.

Осъзнаваме, че подобен стратегически про-
ект, с потенциал да реши едновременно редица 

натрупвали се с времето проблеми, е сериозна 
задача, която няма да бъде реализирана в рам-
ките на една година или един мандат. Съще-
временно с това сме убедени, че

ако искаме да се възползваме 
пълноценно от потенциала на 

историческия център и коритото на 
Владайска река, Северният обход на 

центъра е неизбежен.

Веднага ще започнем процедура за проекти-
ране, като успоредно с това ще възложим да 
бъдат изготвени и осъществени мерки за по-
добряване на движението по бул. Ген. Данаил 
Николаев. След като разполагаме с проектна 
готовност ще пристъпим към строителство 
в максимално къси срокове, за да ограничим за-
трудненията в трафика. Финансирането може 
да бъде осигурено по линия на европейските 
фондове, общинския и държавния бюджети и 
чрез безлихвен или нисколихвен заем от финан-
сираща институция като ЕБВР, която да бъде 
допълнителен гарант за реализацията и про-
зрачността на проекта.



124 транспортна инфраструктура

IV. безопасна и естетична 
инфРастРуктуРа за 
всички

Освен амортизирана и липсваща, инфраструк-
турата в София е предпоставка за пътни 
инциденти и наранявания. Членовете на експерт-
ните съвети, определящи как ще изглежда транс-
портната инфраструктура, често са проводни-
ци на отречената преди 50 години практика за 
абсолютна приоритизация на автомобила в града. 
В резултат София има широки улици и тесни 
тротоари, пешеходни пътеки, свършващи в пре-
пятствия, много конфликтни кръстовища и лоша 
организация на движението. Дори при цялостни 
и скъпоструващи реконструкции не се пред-
виждат подобрения за пешеходците, градския 
транспорт, колите и велосипедистите, а се пре-
повтарят съществуващите положения. Спо-
деляйки философията на Визия Нула (Vision Zero), 
имаща за цел да сведе жертвите по пътищата до 
нула, ще работим за безопасни  улици в София, за 
да ограничим създадения досега хаос, насърчаващ 
конфликтите и нетолерантното поведение на 
пътя.

IV.1. Безопасни маршрути до 
училищата
Тъжната действителност е, че около 30 деца 
умират всяка година по българските улици и 
пътища в резултат на пътни инциденти, а 
страната ни е в челните места в ЕС по жертви1. 
Само в София броят на загиналите през 2018 г. е 
51, а ранените са около 1000. Ще направим всичко 
необходимо тази статистика да се сведе до нула. 
Състоянието на градската инфраструктура е 
ключов фактор при пътните инциденти, като 
добре планираната и качествена такава доказано 
води до намаляването им.

Ще започнем, предпазвайки най-уязвимите. Ще 
инициираме и участваме в изработването на на-
бор от решения за подобряването на пътната 
инфраструктура в зоните на училищата и дет-
ските градини. Залагаме на доказани мерки, като 
стесняване на платното за автомобилите, ши-
кани и уширение на тротоарите около учебни-
те заведения. Приоритетно ще се ремонтират 

1 EUROSTAT Road accident fatalities - statistics by type of 
vehicle (ЕВРОСТАТ Статистика за жертвите на пътя по тип 
МПС)



125

кръстовищата и пешеходните пътеки около тях, 
заедно с цялостно подновяване на уличното ос-
ветление, маркировката и табелите, изпълнени 
от качествени и дълготрайни материали. За по-
добряване на видимостта ще намерим ново място 
на контейнерите за смет, разположени в ъглите 
на кръстовищата, включително и чрез изгражда-
нето на подземни такива.

По най-натоварените и опасни 
пресичания и в зоните на големите 

училища ще въведем практиката 
домакините им да влизат в ролята на 

т.н. училищни регулировчици

(school crossing supervisor), които да спират 
трафика когато децата пристигат и си 
тръгват от училище. За да улесним родители-
те и да подобрим движението, около училищата 
ще въведем специални зони за оставяне на 

децата, където автомобилите могат да спират 
безплатно в рамките на три минути.

Заедно с директорите и училищните настоятел-
ства ще идентифицираме най-преките маршрути 
между училищата, кварталите и спирките, като 
след това ще ги ремонтираме и ще подобрим ос-
ветлението на пешеходните алеи и тротоари. 
Водещи критерии ще бъдат безопасността на 
най-малките и намаляване на активното авто-
мобилно движение, така че родителите да бъдат 
спокойни за сигурността на своите деца.

IV.2. Успокоен трафик за безопасни 
улици
Зона 30 е утвърден в световната практика ин-
струмент за управление на трафика, който 
ограничава максималната разрешена скорост 
до 30 км/ч. Такива зони се обособяват предимно 
в историческия център и жилищните квартали. 
Освен повишена пътна безопасност за всички 
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участници в движението и по-спокойни публични 
пространства, те подобряват качеството на 
живот, премахвайки транзитното движение, 
шума и замърсяването, както и стимулират раз-
витието на малкия бизнес и повишават цената на 
имотите.

По-ниската скорост намалява броя на инциден-
тите и евентуалните последствия и е особено 
важна за най-уязвимите – децата, пешеходците 
и велосипедистите. Въпреки многогодишните 
обещания и похарчените пари за проекти, Сто-
личната община не успя да въведе нито една та-
кава зона. 

В нашия План за София предвиждаме Зона 
30 да бъде обособена по малките красиви 

улици в историческия център след 
цялостно преосмисляне на профилите им 

и организацията на движението.

Въвеждането ще се случва след проведени кон-
султации с гражданите, съобразявайки се със 
спецификите на района и отразявайки техните 
потребности и предложения. Амбицията ни е без-
опасните зони да се изграждат по най-добрите 
европейски образци. Освен поставяне на знаци и 
маркировка, ще предвидим и изграждане на физи-
чески препятствия, шикани и използването на 
различен тип настилки. Уширения на тротоари-
те, снижаване на бордюрите и поставянето на 
повече растителност и пейки ще направят ходе-
нето по-комфортно. Тези зони са идеални места и 
за провеждане на велосипедно движение с осигу-
рена разгърната и свързана мрежа, далеч от наси-
тените с трафик и замърсяване основни артерии. 

Изграждането на Зона 30 не струва 
много, а нужните ремонти могат 

да бъдат извършени само за няколко 
месеца. Затова ще предложим тези 

зони да бъдат обособени и в големите 
жилищни квартали, започвайки с Люлин, 

Студентски град и Младост.

Смятаме, че ограниченото градско простран-
ство трябва да бъде справедливо разпределено 
между всички участници в движението, като с 
пътната безопасност и комфорта на по-уязви-
мите не бива да се прави компромис.

IV.3. Принципи за намаляване на 
пътните злополуки
8 от 10 загинали по градските улици са пешеходци 
или велосипедисти. Въпреки непрекъснатото 
говорене за “война по пътищата”, по отношение 
на пътната безопасност в София почти нищо не 
беше направено. Липсата на адекватна реакция и 
контрол доведе дори до драстично увеличение на 
жертвите през 2018 г. Все още има твърде много 
опасни улици, кръстовища и участъци с концен-
трация на катастрофи.

Безопасни улици за всички участници в движение-
то е наш основен приоритет и водещ принцип, 
както при ремонт на съществуващите, така и 
при изграждане на нови. Така не само ще намалим 
жертвите и инцидентите по пътя, но ще предос-
тавим и истинска алтернатива за придвижване 
в града, с фокус върху устойчивите форми, като 
градски транспорт, пешеходно и велосипедно 
движение. Намалявайки задръстванията и замър-
сяването на въздуха, ще подобрим физическото 
здраве на гражданите и ще намалим ежедневния 
стрес. Накратко - по-безопасните улици са ключ 
към подобряване на градската среда и превръща-
нето на София в приятно за живеене място. 

Като стратегически приоритет, в унисон с 
модерните световни тенденции в градската 
мобилност и пътната безопасност, си поста-
вяме целта постепенно да променим начина на 
придвижване в София.

Целим преход от личните автомобили 
към по-екологични алтернативни форми 

на лично и колективно пътуване, каквито 
са градския транспорт, споделените 

пътувания и велосипедите.
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Сравнението на българската столица с Виена - 
градът с най-високо качество на живот в света, 
показва, че заради липсата на истински алтерна-
тиви, жителите на София са твърде зависими от 
личните си автомобили.

Ще привлечем доказали се български и чуждес-
транни експерти в проектирането, изграждане-
то и управлението на модерна и безопасна инфра-
структура. Ще потърсим и опита и съветите на 
побратимените ни градове като Берлин, Прага и 
Варшава, където вече имаме сериозни контакти 
с експерти и ръководители на транспортните 
оператори и администрации. Ще приложим цялата 

палитра от възможни решения, като изграждане 
на пешеходни острови, повдигнати кръстовища, 
тротоарни уширения, огледала за видимост и т.н.

Същевременно с това, драстично ще 
подобрим осветлението на пешеходните 

пътеки и поддръжката на пътната 
маркировка, особено по критичните 
точки около училищата, болниците, 
парковете, както и при прави и дълги 

пътни участъци и местата с намалена 
видимост.



Край на “ремонт на 
ремонта”
БезКомпромисен Контрол на ремонтите
Общинско дружество за строителен надзор налага строги санкции

създаване на черен списъК с неКореКтни фирми-
изпълнители
Приложена директива на ЕС предотвратява некачествените ремонти

нов стандарт за градсКата среда
Естетически публични пространства, гарантирани с ясни правила

регулярен одит на пътната инфраструКтура
Обективни критерии определят ремонтния календар 

оБщинсКо дружество за поддръжКа и пътни ремонти
Пряката общинска отговорност намалява времето за реакция
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През предходните три мандата в София се ремонтираха немалко обекти. Почти 

всички от тях - по няколко пъти. Феноменът “ремонт на ремонта” е резултат от 

комбинацията на безидейно управление, отсъстващ надзор и безконтролно усвояване. 

Проблемите с много от инфраструктурните проекти започват още на чертожната 

дъска и се увеличават на заседанията на Експертните съвети и съгласувателните 

комисии, където често решения се взимат от хора, непознаващи нито модерните 
тенденции в проектирането, нито отговарящите на тях технологии на 

строителство.

Проблемът с качеството е толкова сериозен, a липсата на високи очаквания 

у обществото е толкова осезаема, че за успех се смята, ако ремонтът не нанесе 

повече вреди от завареното положение. В тези условия, отделно от назованите 

поименно в общинската капиталова програма булеварди, улици и площади, ежегодно 

Столичната община изразходва осемцифрени суми за текуща “поддръжка” на уличната 

мрежа. Ремонти, които в повечето случаи даже не са наблюдавани от строителен или 

инвеститорски надзор.

Ние от Спаси София сме непримирими към некачествените ремонти и от 

самото си създаване не сме спирали да подаваме сигнали и да работим за изостряне на 

общественото внимание към този проблем. Първата ни инициатива беше да сезираме 

OLAF за лошото състояние на току-що ремонтираното тогава трамвайно трасе 

по бул. България. Вследствие на наши сигнали Столичната община наложи глоби на 

фирмите-изпълнители на ремонтите на булевардите Ген. Владимир Вазов, Шипченски 

проход, Асен Йорданов. Пак заради нас, по време и след печалната реконструкция на 

бул. Дондуков, изпълнителят беше връщан безброй пъти, а скандалът около ул. 

Граф Игнатиев със сигурност няма да бъде забравен скоро. Противно на станалото 

популярно около последния ремонт оправдание - “нека изчакаме да стане готово”, 

много от симптомите за ниско качество на ремонтните дейности са видими с 

просто око и за онези, които не са специалисти. Именно тези лесно видими дефекти 

се забелязват моментално от всички софиянци и гости на града.

Инфраструктурата в града ни е в толкова лошо състояние, защото отсъства 

системен подход към следене за качеството. За да има такъв, са необходими 

Край на “ремонт на ремонта”05
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стандарти за техническа оценка и надзор, както и технически стандарт за това 

как да се проектират и изграждат градските пространства. На тяхна база ще бъде 

лесно общината да изработва конкретни и ясни задания за фирмите-изпълнители, 

както и ще има набор от измерими и обективни критерии, по които да съблюдава 

качеството на свършената работа.



132 качествени ремонти

I. отстраняване на 
фирми, Които строят 
неКачествено

Основа за всички инфраструктурни проекти в 
Столичната община е Законът за обществените 
поръчки. Той регламентира всички дейности по 
възлагането и разтрогването на договори с фир-
мите-изпълнители. Противно на твърденията на 
досегашната администрация, че “нищо не може да 
се направи” и че Законът не защитава по никакъв 
начин парите на софиянци от това да бъдат 
“усвоени” от строяща некачествено компания, 
той осигурява механизми, стига кметът и об-
щинската администрация да го прилагат предвид 
обществения интерес.

I.1. Създаване на общински “черен 
списък”
Дейността ни през годините ни убеди, че в 

момента липсва адекватен дисциплиниращ 
механизъм, който да заставя фирмите да строят 
качествено. София е най-големият общински въз-
ложител на обществени поръчки и носи отговор-
ност за прозрачното и ефикасно разходване на 
обществените средства. Тази ѝ роля предполага, 
че тя трябва да отстоява обществения интерес 
и да гарантира качество. Нужна е пълна промяна 
на контролния процес, прилаган при ремонти 
от всички мащаби на територията на града. 
Затова ще предприемем промени в общинската 
нормативна база и ще предложим законодателни 
промени, предпазващи софиянци от своеволията 
на некоректните фирми.

Новоприети промени в Закона за обществените 
поръчки, в чл. 55 (1) т. 4 позволяват отстранява-
нето на кандидати, с които има предходен раз-
трогнат договор, или с наложени санкции в размер 
по-голям от 50% от стойността или обема на 
договора. По силата на този член общината може 
да разваля договори с фирми-изпълнители при не-
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задоволително качество и да откаже да ги допус-
не до класиране за бъдещи обществени поръчки с 
аргумент, че доказано строят некачествено.

Имаме готовност да предложим 
допълнения и изменения в действащата 

Наредба за реда и условията за 
провеждане на търгове и конкурси, 
които да отразяват и дефинират 

“черния списък”, както и да заложим 
регламентите за включването и 
заличаването на фирми от него.

Ще продължим да настояваме пред Народното 
събрание за пълно прилагане на Европейска 
директива 2014/24/ЕС, позволяваща на държа-
вите-членки да включат в законодателството 
си забранителни списъци, отсяващи фирмите, 
които систематично доставят некачест-
вен продукт за сметка на милиони общински или 
държавни средства. В чл. 57 т. 4 буква ж. ясно е 
записано, че “Възложителят може да изключи от 
участие в процедура за възлагане на обществе-
на поръчка, всяка фирма допуснала значителни 
или трайни недостатъци при изпълнението на 
съществено изискване в предходен договор за 
обществена поръчка, довели до предсрочно пре-
кратяване на този договор, изплащане на обезще-
тения или др. подобни санкции”.

I.2. Инвеститорски и строителен 
надзор - изцяло в общински ръце 
Сериозна вина за некачествените ремонти през 
последните години носи надзорът - роля, често 
играна от фирми, близки до тези, които из-
пълняват самите строителни дейности. Тази 
практика фирмата-изпълнител и фирмата, която 
уж я надзирава, да се пазят взаимно е едно от из-
обилните кранчета за източване на обществени 
средства, а резултатът винаги е некачествен 
ремонт и загубени нерви, време и пари за всички 
нас.

София не е малка и бедна община. В нея строи-

телството не спира и практиката да се наемат 
различни външни фирми, които да съблюдават 
дали строителството се изпълнява правилно и 
най-вече в интерес на Възложителя, трябва да се 
преустанови. Затова ще реформираме общинско-
то предприятие “Софинвест” в специализирано 
звено за инвеститорски и строителен надзор, 
което да предлага услугите си на софиянци, но и да 
служи на общината, когато тя възлага общест-
вени поръчки. Предприятието ще бъде премес-
тено под управлението на Дирекция “Общински 
строителен контрол” в Направление “Архитек-
тура и градоустройство”.

Тъжните резултати от множеството провалени 
и разпадащи се новоремонтирани обекти в Со-
фия доказват нагледно, че строителният надзор 
по настоящата схема е “на хартия”. Само за тази 
дейност за ремонта на Графа бяха заплатени 1 ми-
лион лева - пари, които можеха да бъдат част от 
бюджета на общинско предприятие, работещо за 
интересите на софиянци. В София са концентри-
рани много от способните кадри в строителния 
надзор, които могат да бъдат привлечени с кон-
курентно възнаграждение и атрактивна работна 
среда.

В новата структура на “Софинвест” ще 
се запазят повечето от текущите им 

дейности -

ще продължават да изготвят предварителни 
технически задания, както и ще упражняват ин-
веститорски контрол, а управлението на депата 
за строителни отпадъци ще бъде прехвърлено на 
предприятието, третиращо сметоизвозването 
в София.

I.3. Воля за налагане на сериозни 
глоби
Голям фактор, задълбочаващ проблемите с нека-
чествените ремонти, е липсата на политическа 
воля у сегашния кмет и неговата администра-
ция да се спазват подписаните от тях самите 
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договори с фирмите-изпълнители. Кметът 
Фандъкова многократно “пропусна” да наложи 
глоби за некачествено изпълнение на различни 
фирми, които видимо не се справиха със задачата 
си. Примери са ремонтите на булевардите 
Витоша, Кн. Александър Дондуков, Цариградско 
шосе, ул. Граф Игнатиев и много други. Неспаз-
вайки собствените си договори и спестявайки 
на фирмите глобите за некачествена работа, 
общината дава ясен сигнал, че толерира подобни 
действия и резултати. 

Ние сме решени да сложим край на това безприн-
ципно поведение в ущърб на публичния интерес.

Независимостта и решимостта ни да 
гарантираме максимални резултати 

за нашите съграждани, както и 
юридическият инструментариум, 

ни дават възможността да налагаме 
максимални глоби всеки път и на всеки 

етап от строителството,

когато се констатират дефекти, свързани с из-

граждането или организацията на работа. Убедени 
сме, че подобна промяна на ниво политики ще има 
дисциплиниращ ефект и фирмите ще започнат да 
работят далеч по-старателно и експертно. Само 
така всички ние ще получим качествени и дълго-
трайни обекти.

II. БезКомпромисен 
Контрол на ремонтите

Контролът на качеството на градската ин-
фраструктура е непрестанен процес, изискващ 
ежедневна инспекция и проследяване състояние-
то на проблемните участъци. За наш късмет, във 
времето, в което живеем, съществуват предос-
татъчно технологични и софтуерни решения, 
които да направят тази задача реалистична.

Днес в София качеството на инфраструктура-
та не се наблюдава систематично - много от 
малките квартални улици са с изровен асфалт, 
ако такъв е полаган някога изобщо, а стотици 
автомобили дневно използват черни пътища, 
минаващи през реституирани, но незастроени 
площи между кварталите. Одитът на състояние-

Одитори на пътната 
инфраструктура във Варшава 
© Zarząd dróg miejskich
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то на тротоарите, пътните настилки, уличното 
осветление и т.н. е разпокъсан между множество 
общински звена, също както са и събраните данни 
от този одит, колкото и малко да са те.

Повечето от извършваните проверки са ре-
акционни - базирани на медийни репортажи от 
отчаяни софиянци, опитващи се през журнали-
стите да напомнят, че тяхната улица вече 20 
години няма тротоар, асфалт или отводняване. 
От тези проверки обаче рядко следва нещо повече 
от обещание. Причината е, че в София няма реа-
листичен план за поддръжка на инфраструктура-
та, а дългогодишната липса на такъв допринася 
все по-голяма част от нея да тъне в упадък и 
разруха.

II.1. Регулярен одит 
на състоянието на 
инфраструктурата
Системният подход към одита на състоянието 
на инфраструктурата изисква редовно и обстоя-
телствено обхождане на уличната мрежа на София 
и документиране на всички дефекти. Съществу-
ват множество софтуерни продукти, използва-
ни от други общини, разработени специфично за 
тази цел. Те позволяват един одитор да докумен-
тира десетки километри пътна инфраструктура 
на ден, особено ако направлява работата на ця-
лостни контролни системи, инсталирани на спе-
циализирани автомобили.

Такива анализи позволяват с един 
обход да се документират освен 

дупките, плътността и здравината на 
настилката и състоянието на пътната 

основа, тротоарите и контактните 
зони.

Независимо от избрания технологичен подход 
одитът на всички общински улици е обемна 
задача, която следва да се организира редовно, за 
да може общината да разполага с актуални данни. 
За да ги осигурим, ще потърсим опита на градове, 

успешно интегрирали автоматизирани лабора-
тории и ще го приложим в София, като до края на 
2020 г. ще бъде оборудван и обучен екип одитори. 

Софтуерите са отдавна разработени, а анали-
тичните им възможности многократно надхвър-
лят сегашния капацитет на общината. Осигуря-
ването на такива и

изграждането на регулярен механизъм за 
одит на инфраструктурата ще струва 
несъизмеримо по-малко от милионите 

левове, които града и най-вече - 
софиянци, губят годишно от лошото 

състояние на инфраструктурата.

II.2. Ремонтен календар на база 
обективни критерии

В края на всяка година Столичната община 
представя своя бюджет за милиарди в обем “три 
хвърчащи листа”, в които неизменно стои редът 
“Ремонт на квартални улици” с осемцифрена сума 
на него. Зад тази неясна формулировка стои 
тъжният факт, че общината “планира” средства 
за ремонт на улици без да има план кои са те, по 
какви критерии са избрани и какво ще е общото 
състояние на уличната инфраструктура след 
ремонтния сезон. Ако в София се извършва ав-
томатизиран одит на състоянието на уличната 
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мрежа, планираните средства в бюджета щяха да 
са делегирани за конкретни обекти.

Изготвянето на ремонтния календар на града на 
база обективни данни позволява не само дълго-
срочното планиране, а и във всеки бюджет да се 
предвижда пълният обхват на ремонтните дей-
ности за идентифицираните в най-тежко със-
тояние обекти. Така гарантираме, че всички со-
фиянци ще имат ясен хоризонт кога улиците им 
ще бъдат приведени в адекватен вид. Смятаме за 
необходимо софиянци да знаят колко процента от 
общинския бюджет ще са нужни, ако искаме ули-
ците с дупки, без тротоари, на кал или чакъл да 
останат в миналото.

Създаването на общинско дружество, 
способно да поддържа улиците на 

София по установен и приет Стандарт, 
ще е по-евтино и най-вече - това 

дружество ще е пряко отговорно пред 
администрацията и пред софиянци.

Поставянето му под прякото ръководство на 
зам.-кмета по транспорт, отговорен и за изгот-
вянето и приемането на одита за качеството 
на инфраструктурата означава, че всеки ден от 
годината администрацията ще е наясно колко и 
какво има за ремонтиране в града, за да планира 
дейностите с Дирекция “Транспорт” и да осигури 
максимална полза с минимални неудобства за 
всички.

II.3. Град за хората дори по време на 
ремонти
Нормална част от строителния процес е съз-
даването на временно неудобство на гражда-
ните - налагат се промени в маршрутите на 
превозни средства, стеснения на тротоари и 
улични платна, появяват се изкопи и неравности 
по настилките, увеличава се шумът. Проява на 
безконтролно строително безхаберие е обаче, 
когато съжителстваме със значително количе-
ство прахоляк, когато като пешеходци вървим с 

месеци сред строителни материали по недовър-
шени тротоари, а като шофьори непрекъснато 
се натъкваме на лошо сигнализирани ремонтни 
работи. Такава именно мърлявщина наблюдавахме 
при знакови обекти като бул. Кн. Ал. Дондуков и 
ул. Граф Игнатиев. Ежедневие е хаотичната ор-
ганизация на движение и край частни строителни 
обекти.

Временната организация на движението трябва 
да предвижда всички участници в движението

Тази лоша практика трябва да се прекрати, а 
хубавото е, че в нормативната база има всички 
необходими изисквания и установени процедури 
за добре уредена временна организация на дви-
жението при строителни работи. Поискахме да 
разберем защо тези изисквания не се спазват, 
посочихме нарушенията и настояхме за проверка 
от ДНСК за ремонта на бул. Дондуков. Не получихме 
отговор, а преписката между институциите все 
още тече. Отговорност на Столичната община 
и Пътната полиция е да съдействат за съгласу-
ване и контролират изпълнението на планове за 
временната организация на движението за всеки 
строеж. Ще извършим одит на тези съгласува-
телни процедури, а чрез новата Общинска полиция 
ще засилим контрола, така че на гражданите 
повече да не се налага да търпят предотвратими 
неудобства.

II.4. Край на многократното 
разкопаване
Практиката улиците и тротоарите да се разко-
пават месеци след ремонта им, за да се постави 
“забравена” тръба или шахта, трябва да бъде пре-
кратена. Въпреки, че Столичната община има от-
делен зам.-кмет по инвестиции и строителство 
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и цяла Дирекция “Инженерна инфраструктура”, 
заради липсващата координация между фирмите, 
дружествата и общината, ефектът от ремон-
тите в столицата често е спорен. Некоорди-
нираните действия и липсата на ясен график за 
последователно провеждане на строителните 
работи, често удължава сроковете за изпълнение 
с месеци, създавайки сериозни неудобства в целия 
град.

Затова ние ще назначим отговорен и 
енергичен зам.-кмет с необходимото 

техническо познание, който ефективно 
да планира и координира

действията на администрацията, частните и 
общински дружества. Изготвяйки ясен план за 
ремонтите в следващите няколко години, ко-
муналните дружества ще имат повече време за 
подготовка и планиране на дейностите си. За да 
сложим край на хилядите шахти, разпръснати във 
всички посоки, ще изготвим в координация с кому-
налните дружества, нова общинска наредба за ин-
женерните мрежи. В нея ще ги задължим да обеди-
няват шахтите и да ги поставят така, че те да 
не пречат на движението на пешеходци, автомо-
били и велосипедисти. При ремонт на даден пътен 
участък, винаги ще се стремим, подземната ин-
фраструктура да бъде подновена, а разкопаване-
то след ремонта да стане минало. За разлика от 
сега, ще започнем да осъществяваме истински 
контрол върху всички строители, за да гаранти-
раме, че при повреда на общинска инфраструкту-
ра, тя ще бъде качествено възстановена.

III. създаване на 
стандарт за Красива 
градсКа среда

Защо всички обичаме да се разхождаме из Прага 
или планираме пътешествия до Виена или Барсе-
лона? Отговорът не се крие само в прекрасната 
им архитектура и богата история, а в безкомпро-

мисното отношение към градската среда, създа-
дена за хората.

Във всеки красив град се използва ясно 
определен асортимент от градска 

мебел и типове настилки, прилагани по 
конкретни и добре разписани правила.

Това е така, защото там от десетилетия 
действат разработени специално за тях 
стандарти за вида на публичните пространства 
- от тротоарите до кошчетата за отпадъци и 
от уличните лампи до шахтите.

Всеки такъв стандарт, който можем да дадем за 
пример, е с различно ниво на детайлност, но това, 
което обединява всички, е, че те дефинират 
правила, които са задължителни за всички, неза-
висимо коя фирма-изпълнител строи даден обект. 
Така е много по-лесно, както за гражданите, така 
и за общината да упражнява контрол върху това 
дали даден обект е изпълнен качествено и дали 
създава хармонична и приятна градска среда.

III.1. Единна визия за градските 
елементи

Пример за спецификация на тип 
градска мебел от Белград, Сърбия

Стандартът за градската среда и обзавеж-
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дане трябва да разпише конкретни правила на 
видовете тротоарни настилки и бордюри и 
начините им на полагане на територията на 
града, да описва допустимите типове освети-
телни тела, контейнери за отпадъци, отводни-
телни шахти, антипаркинг елементи, рекламни 
тела и т.н. В него трябва да се включи и визуал-
ният и технически дизайн на всички използвани 
елементи. Така се елиминира хаосът, който на-
блюдаваме в момента - след всеки ремонт сме из-
ненадани от различна настилка с различни шарка 
и материали.

Искаме Стандартът да създаде зони в града, в 
които всички елементи на градското обзавежда-
не и вида на инфраструктурата са съобразени с 
техните характер, застрояване, функции и т.н. 
Така ще можем да наложим подобаващи за резерва-
та “Стара София” ретро осветителни тела, пей-
ки и други елементи на градското обзавеждане, а 
за кварталите - качествена и лесна за поддръжка 
типова настилка.

През Стандарта ще можем да създадем 
и наложим уникален за София характер 

на средата, който да я направи 
разпознаваема и отличима, както това 

се случва в Прага, Лисабон или Барселона.

За да бъде универсално прилаган, Стандар-
тът трябва да е със задължителен характер 
и да бъде приет и контролиран от Столичния 
общински съвет. Мястото на този Стандарт е 
в Наредбата за градската среда, която бе пред-
ложена от гл. арх. на общината в началото на 
мандата му, но остава незавършена и неприета. 
Към нея ще издадем подробен Наръчник за прила-
гането му, който ще е неразделна част от доку-
ментацията за всички търгове за ремонти и ново 
строителство.

Изработването на единна визия за това как 
трябва да изглеждат градските простран-
ства и кои да са обединяващите ги елементи е 
отговорна задача, за която ще обявим между-

народен конкурс. Резултатите от него обаче 
зависят от това какво е заданието. Процесът 
на съставяне на такова започва със задаване на 
правилните въпроси - какво иска София да получи. 
Събирането на данни за това каква градска мебел 
софиянци биха искали да видят и каква изобщо им е 
нужна е основополагащо в цялостното оформяне 
на поканата за конкурса.
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Нови паркиНги 
и гаражи за 
благоустроеНи 
квартали
Нови гаражи решават проблема с паркираНето
Паркингите стават подземни в центъра, етажни в периферията, 
уредени в кварталите

улесНеНа процедура за репатрираНе На стари коли
Незаконните гаражни клетки се заместват от публични паркинги

промяНа На зоНите за платеНо паркираНе
От бездънна каца, зоните се превръщат в прозрачен източник на 
инвестиции 

Нови буферНи паркиНги и иНтермодалНи термиНали
Разположени на входовете на града, намаляват приходящите коли

строг коНтрол На паркираНето за по-проходим град
Движението по основните булеварди става по-бързо за всички
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С над 600 автомобила на 1000 жители, София е сред градовете с най-висока 

моторизация в цяла Европа. Въпреки че добре осъзнаваме, че здравословният и 

приятен град включва по-малко автомобили и повече пътувания с градския транспорт 

или велосипеди, е недопустимо проблемът с паркирането да остане неразрешен. 

На много места в града тротоарите, зелените площи, спортните площадки, даже 

детските игрища са превърнати в кални и грозни паркинги, с което не само се 

влошават визуалната среда и качеството на живот, но и са огромен източник на 

замърсяване и ФПЧ.

Повече от 10 години откакто Синя и Зелена зона бяха въведени с аргумента, 

че събраните приходи ще бъдат инвестирани в строителство на нови подземни 
паркинги и гаражи, администрацията и кметът напълно абдикираха от собствените 

си задължения и обещания. Не беше построен нито един нов обществен паркинг, нито 

в центъра, нито в кварталите. През същия период, градове, разполагащи с много по-

малък ресурс като Бургас, Пловдив и Стара Загора, успяха значително да подобрят 

паркирането и да превърнат кварталите си в подредени пространства за живот.

Проблемът не е в липсата на пари - ЦГМ вече десет години събира такси без да 

инвестира в нито един нов обект. Проблемът е в липсата на желание за работа на 

екипа, който управлява града без визия, надявайки се, че проблемите ще се решат от 

самосебе си.

На хаоса с паркирането трябва да бъде сложен край, ако искаме София да стане 

град, съизмерим с останалите европейски столици. Не гледаме на паркирането като на 

безкраен източник на пари за партийни каси, а като инструмент за осъществяването 

на мечтата ни за подреден и удобен за живот град.

Затова с нашия План за София предлагаме всеобхватна реформа, балансирана 

градска политика и сериозни и последователни инвестиции. Предвиждаме 

изграждането на подземни или многоетажни гаражи в центъра, както и асфалтиране 

на съществуващите и изграждане на нови монтажни паркинги в кварталите, в 

близост до домовете на нашите съграждани. Зоните за платено паркиране ще бъдат 

реорганизирани, така че централните градски улици да бъдат чувствително по-

проходими. Крайната ни цел, за която ще работим активно, е гражданите да могат 

Нови паркиНги и гаражи за 
благоустроеНи квартали06
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да оставят автомобилите си на регламентираните за това места, тротоарите 

да станат безопасни, равни и проходими площи за пешеходците, а зелените 

пространства - места за отдих и рекреация. 
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I. Нови гаражи решават 
проблема с паркираНето

I.1. Изграждане на гаражи в 
центъра
Историческият център на София е в плен на ав-
томобилен хаос, а красивите сгради-емблеми на 
столицата стоят скрити зад редици паркирани 
автомобили. От малките улички, през големите 
булеварди и централните площади - няма прос-
транство, пощадено от разчертани паркоместа. 
Въпреки това има сериозен недостиг, породен от 
факта, че от десетилетия в София не беше по-
строен нито един подземен или многоетажен га-
раж. Наслушахме се на гръмки обещания за подзем-
ни гаражи под училищни дворове и площади, които 
останаха на хартия, защото общината чака час-
тен инвеститор да ги построи.

Въпреки че центърът не е място, където 
да се концентрира автомобилен трафик, 

не може да избягаме от реалността, 
че в ограниченото пространство има 

много живущи, заведения и бизнес 
сгради, които имат нужда от места за 

паркиране. 

Затова от първия ден усилено ще се посветим 
на разработване на проекти за строителство 
на нови общински паркинги. Идентифицирали сме 
подходящи локации под големите площади и в рам-
ките на общински или държавни терени, които да 
осигурят нови паркоместа с минимални разходи. 
Ще предложим под пл. Възраждане и бул. Македо-
ния, намиращи се в близост до високите бизнес 
сгради, да бъдат построени подземни гаражи с 
голям капацитет.

Част от местата ще бъдат резервирани 
само за живущите в непосредствена 

близост, а паркирането по основните 
улици в района ще бъде строго забранено.
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С това целим повишена пропускливост и по-бързо 
придвижване за всички.

Ще инициираме и диалог с държавата за предос-
тавяне за стопанисване на терени, които да се 
ползват за строителство на подземни или мно-
гоетажни гаражи. Ще придобием терена на не-
довършената от 30 години сграда на Катедрата 
по вътрешни болести, намираща се непосред-
ствено до Александровска болница и метростан-
ция Медицински университет. В План за София 
сме предвидили на нейно място да се построи 
многоетажен паркинг за всички посетители 
на болничния комплекс и живеещите наблизо, с 
което трайно ще решим хроничните проблеми с 
паркирането в района и ще подобрим движение-
то по ул. Георги Софийски. По аналогичен начин 
ще проучим възможността за по-ефективно 
публично ползване на няколкото паркинга под НДК, 
които към момента не са част от Синя зона и не 
се използват ефективно.

От държавата ще поискаме имотът на кръсто-
вището на ул. Искър и ул. Веслец, който е предви-
ден за многоетажен паркинг. Предвид наситена-
та и специфична архитектурно-културна среда, 
в която се намира възнамеряваме да обявим архи-
тектурен конкурс.

Този многоетажен паркинг ще бъде 
част от Синя зона и ще ни позволи 

да освободим тротоарите, улиците 
и площадите в района от паркирани 

автомобили.

След неговото изграждане, веднага ще бъде пре-
махнато паркирането пред Направление “Ар-
хитектура и градоустройство”, от служебния 
паркинг на Министерството на труда и соци-
алната политика между ЦУМ и Централна баня, 
както и на други институции в района.

I.2. Уредени паркинги за удобно 
паркиране в кварталите 
Нежеланието на общината да изгради нови места 
и да регулира паркирането в столичните кварта-
ли превърна търсенето на място за автомоби-
лите в един от най-големите проблеми за софи-
янци. Съчетанието на безотговорни политики, 
като презастрояване, бързо нарастващия брой 
автомобили и липсата на инвестиции в панелни-
те квартали, проектирани за далеч по-малко ав-
томобили, доведоха до пълна анархия. Те са завзели 
цялото публично пространство - от зелените 
площи и игрищата до тротоарите и уличните 
платна. Създаденият хаос унищожава инфра-
структурата и силно влошава градската среда, а 
от тази ситуация печеливши няма.

Нашата цел е да работим за бързо 
и осезаемо решаване на проблема с 

паркирането в кварталите.

Смятаме, че устойчивата политика за градско 
развитие включва строго разграничаване на мес-
тата за регламентирано паркиране от зелените 
площи и тротоарите. Като неразделна част от 
програмата ни за цялостен ремонт на междубло-

Искаме това да не е типична гледка за 
кварталите ни
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ковите пространства най-напред ще започнем 
с обновяването на съществуващите паркинги в 
тях и премахването на калните площи. Паркинги-
те ще се сдобият с асфалтова настилка, приле-
жащи тротоари, осветление и отбелязани места.

След експертен анализ, навсякъде, 
където е възможно, ще предложим 

изграждането на монтажни паркинги на 
две нива, двойно увеличавайки местата 

за паркиране,

без да се унищожава визията и комфорта на жи-
лищните зони. Те не изискват голям финансов ре-
сурс, строят се бързо и са дълготрайни, без да 
изискват скъпа поддръжка.

По примера на Бургас, където през 
последните няколко години бяха 

премахнати над 4500 гаражни 
клетки, ще предприемем кампания за 
отстраняването им и в София и ще 
ги заменим с уредени и асфалтирани 

общински паркинги.

Междублоково пространство 
с ремонтиран паркинг в Бургас 

© Община Бургас

Навсякъде, където е възможно, ще предложим и 
строителство на монтажни паркинги. Така не 
само ще увеличим капацитета за паркиране, но и 
ще гарантираме равноправен достъп на всички 
живущи. За целта ще улесним и ускорим проце-
дурата по уведомяването на собствениците и 

ще съкратим времето за реакция от страна на 
общината. Целта е в рамките на следващите 
няколко години значително да намалим бройката 
на незаконните гаражни клетки във всички 
столични райони.

Монтажен паркинг в Скопие - решение за евтино 
удвояване на капацитета 

© ako.mk

I.3. Бързо премахване на 
изоставени коли
Улиците, тротоарите и междублоковите прос-
транства на София продължават да бъдат блоки-
рани от хиляди стари и изведени от експлоатация 
автомобили, които излишно заемат простран-
ство за паркиране и правят градската среда не-
приветлива. Това е следствие на тромавата, вре-
меемка и неефективна процедура, която ангажира 
множество институции. Ние искаме значително 
да я опростим, доверявайки се на компетенциите 
на Столичен инспекторат, а самата репатрация 
да се извършва с паяци на Общинска полиция.

Елиминирайки ненужните етапи и 
институции от процеса, ще направим 

подаването на сигнали по-лесно, а 
реакцията - по-бърза.

Местата за паркиране в големия град са недоста-
тъчни и ценни, затова не можем да си позволим да 
бъдат излишно заемани от изоставени автомо-
били на трупчета. С репатрирането на хилядите 
подобни возила ще осигурим повече места за ав-
томобилите и ще премахнем нелицеприятните 
гледки пред жилищата ни.
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След повече от десетилетие събиране на пари 
от Синя и Зелена зона, ЦГМ не построи нито 
един публичен подземен паркинг, макар това 
да беше основната причина, с която те бяха 
създадени. През годините моторизацията не 
спря да расте и зависимостта от личния ав-
томобил придоби застрашаващи размери. Въ-
преки че историческият център не трябва 
и не може да бъде място за тежък трафик, не 
можем да игнорираме проблема с недостига на 
паркоместа. Там, освен жилищни сгради са кон-
центрирани и офиси, институции и магазини 
и за много софиянци е по-бързо и удобно да ги 
достигнат шофирайки.

За да постигнем целта ни центърът 
на София да е спокойно и приветливо 

за пешеходци място, ни трябва 
амбициозна инвестиционна програма 
за изграждане на подземни паркинги.

Освободен от автомобили център е среда, 
в която повърхността - под слънцето, сред 
дърветата, с гледка към фасадите, е свободна 
за хората. Паркирането в центъра е основно по 
тесни улички и много рядко намираме свободно 
място “пред вратата”. Днес го асоциираме със 
загуба на време, не заради вървенето, а заради 
търсенето на свободно място. Премахване-
то на паркоместата по уличките около нов 
подземен паркинг всъщност спестява време 
за всички ни. Той ще увеличи броя места, с 
които сме разполагали преди, а по-широките 
тротоари ще ни осигуряват по-бързо прид-
вижване накъдето сме се запътили след като 
паркираме.

Осигуряването на нови и изнесени от улиците 

паркоместа в центъра е наш приоритет от 
самото основаване на Спаси София. 

Многократно сме коментирали необходимост-
та и сме предлагали възможни места за по-
строяването на нови подземни паркинги. Едно 
от най-подходящите е пл. Възраждане. Без на-
влизане под съществуващите зелени площи, 
под площада

има достатъчно място за паркинг 
с над 200 места на всяко ниво, а ако 
той се построи по изцяло подземен 
способ и обхване всички 23000 м2, на 

едно ниво могат да се съберат над 500 
автомобила.

В зависимост от задължителните за такъв 
голям проект геоложки проучвания и възмож-
ността съществуващите подземни кому-
никации да се преместят, площадът може да 
осигури от 600 до 1500 нови паркоместа.

Много от нас забравят, че пл. Възраждане е 
един от големите и красиви софийски площади, 
и най-голямото трамвайно обръщало в града. 
Разположен в близост до СДВР, Министерство 
на земеделието и НОИ, както и до Sofia Mall 
и новите високи сгради около пл. Македония, 
подземен паркинг под пл. Възраждане ще 
позволи изцяло да се реорганизира паркиране-
то в района и да преобрази целият площад. С 
неговото построяване не само ще се осигури 
комфорт на търсещите паркоместа в района, 
но и ще се освежи една позабравена част от 
градския център с голям потенциал.

подземеН паркиНг в цеНтъра На софия
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Квартал Младост е един от най-застроените 
и гъсто населени райони в София. Проектиран 
за далеч по-малко хора, автомобили и сгради, 
днес той не може да отговори на очакването 
за нормална градска среда за над 100 000 сто-
личани.

Строителството на метрото и 
разширяването на бул. Ал. Малинов 

не успяха да откажат хората от 
ежедневното използване на колите.

Монтажните паркинги използват 
наличната си площ най-ефективно

В резултат на това, в квартала се паркира бук-
вално навсякъде - в зелените площи, детските 
площадки, игрищата и междублоковите прос-
транства. Ако искаме да ги върнем на хората 

и да подобрим условията на живот, строител-
ството на нови места за паркиране е неизбеж-
но.

Ние виждаме решението в 
строителството на нови монтажни 
паркинги, които бързо и сравнително 

евтино могат да осигурят двойно 
повече места за паркиране.

Затова при фокуса върху кварталите в нашия 
План за София сме предвидили изграждане на 
повече съоръжения за вкарване на ред в парки-
рането. Едно от подходящите пространства, 
които сме идентифицирали за изграждане на 
монтажен паркинг, се намира на ул. Самара при 
блокове №440-446 в ж.к. Младост IV.

В момента пространството е неуредено, 
местата са неразчертани, а близостта на 
Бизнес парка го натоварва допълнително

Теренът е подходящ, защото съществуващи-
ят паркинг общинска собственост е доста-
тъчно голям като площ и се намира на 20 метра 
от сградите. Последното е важно условие, тъй 

Нов моНтажеН паркиНг 
решава хаоса в младост IV



151

като монтажният паркинг предвижда един до-
пълнителен етаж за паркиране и затова е не-
обходимо да има достатъчно пространство 
между него и жилищата. 

Новият монтажен паркинг по ул. 
Самара ще разполага с около 400 

места за паркиране - достатъчни за 
обслужването на седемте прилежащи 

жилищни блока.

Това ще ни позволи, след цялостен ремонт, да 
върнем публичните пространства за ползва-
не по предназначение. Паркирането по тро-
тоарите, в зелените площи и върху детските 
площадки ще бъде забранено и те ще придоби-
ят коренно нова визия и функция, увеличаваща 
качеството на живот в близост до домовете 

на нашите съграждани.

На същия принцип искаме да 
изградим нови монтажни паркинги и 
в останалите столични квартали, 
предимно на мястото на незаконни 
гаражни клетки и големи общински 

терени.

След решаването на проблема с безразборно-
то паркиране ще ремонтираме и прилежащата 
инфраструктура, връщайки предназначение-
то ѝ в полза на гражданите. Финансирането за 
тези инвестиции ще се осигури от общинския 
бюджет, както и с част от приходите от Синя 
и Зелена зона, които вече са достатъчни за из-
граждане на няколко нови монтажни паркинга 
всяка година.

места 90

места180

места200

ул. Самара
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II. преосмисляНе На 
зоНите за платеНо 
паркираНе

Всяка година зоните за платено паркиране (Синя и 
Зелена зона) се разширяват и освен центъра вече 
обхващат и по-периферни жилищни квартали. С 
механичното им разрастване до 28 000 места 
по пътните платна приходите на общинското 
дружество ЦГМ достигнаха колосалните 50 млн. 
лв. на година. Въпреки това, не виждаме нито 
една сериозна инвестиция, а дългосрочните 
цели, които кметът си е поставил при въвеж-
дането на зоните, все още не са ясни. Никой не 
мисли за нуждите на живущите, които особено в 
Синята зона не разполагат с достатъчно места. 
Паралелно с това общината продава съществе-
на част от тях като служебен абонамент заради 
по-високите такси или дарява стотици места за 
безплатно ползване на общински и държавни ин-
ституции.

II.1. Актуализация и подобрения в 
Синя зона
Средносрочната ни цел за следващите няколко 
години е да освободим центъра от паразитното 
паркиране и да го превърнем в зона, където хо-
рата, велосипедите и градският транспорт ще 
бъдат приоритет. През 2019 г. три нови метрос-
танции ще заработят в сърцето на града, с кое-
то общият им брой ще достигне шест, а метро-
то ще свързва центъра с всички големи квартали.
Чрез планираните от нас подобрения на градския 
транспорт ще го направим истинска алтернати-
ва за придвижване в центъра, с което масовото 
използване на автомобили ще стане безсмислено.

Убедени сме, че чрез умно управление 
платеното паркиране може да помогне за 
решаване на различни градски проблеми.

Затова ще предложим допълнително разширяване 
на Синя зона и увеличение на цената за приходящи 

автомобили. Ще запазим цената на винетното 
паркиране в Синя и Зелена зона за първия автомо-
бил, но ще увеличим двойно цената за втори и ще 
премахнем възможността за трети. Европейска-
та практика отдавна доказа, че притежаването 
на повече от един автомобил, особено в истори-
ческия градски център със стари улици и ограни-
чено пространство, се счита за лукс и се таксува 
съответно.

Решени сме да сложим край на хаоса и 
сериозно да преобразим сегашните зони 
за платено паркиране от инструмент за 
събиране на пари в политика, регулираща 

движението на автомобилите и 
улесняваща мобилността в града.

Ще реформираме зоните по европейски образец, 
осъзнавайки, че историческият градски център 
разполага със силно ограничено пространство, 
където автомобилите не трябва да доминират. 
За допълнително дестимулиране на влизането с 
автомобили в центъра незабавно ще предложим 
Синя зона да бъде разширена до булевардите Сли-
вница, Христо Ботев и Васил Левски. Смятаме, че 
не е логично паркирането около Централни хали 
или Женския пазар, намиращи се в самото сърце 
на града, да струва колкото в Горен Лозенец. Това 
осезаемо ще намали приходящите автомобили и 
хаоса покрай ключови обекти и институции като 
Женския пазар, СМГ и по бул. Кн. Мария Луиза.

Работното време на Синя и Зелена зона 
също трябва да бъде преразгледано и 

актуализирано. Към момента Синя зона 
изобщо не работи в неделя, а Зелена 

- в почивните дни, което редовно 
създава хаос както в центъра, така и в 

кварталите.

Затова считаме, че работното време на двете 
зони трябва да бъде удължено и да обхваща и 
почивните дни, когато често желанието да се 
достигне с автомобил до столичните паркове и 
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пешеходни зони води до пълен хаос с паркиране-
то. Въвеждането на платено паркиране и в тези 
дни ще улесни живущите и ще стимулира хората 
да избират градския транспорт или други форми 
на придвижване. Разбира се, тази мярка ще бъде 
придружена с подсилване на линиите на градския 
транспорт в центъра и около основните паркове. 
Така ще допринесем за здравословен начин на 
живот, по-екологична градска среда и по-подре-
ден град за всички.

II.2. Стоп на безкрайния служебен 
абонамент
Ключова мярка за осигуряване на повече места 
за кратковременно паркиране ще бъде силното 
ограничаване на броя паркоместа в режим служе-
бен абонамент. В момента Столичната община 
позволява на частни субекти да наемат и по де-
сетина места. Това е за сметка на останалите 
ползватели, тъй като намалява капацитета на 
зоната.

Затова ще ограничим местата в режим 
служебен абонамент до максимум три за 
юридическо лице, като цената за второ 

и трето място ще бъде съответно 2 и 4 
пъти по-висока от цената за първо.

За да дадем положителен сигнал към обществото 
и другите институции, незабавно ще предложим 
Столичната община сама да се откаже от 
всичките си служебни места за паркиране. Част 
от освободените места ще заменим с такива за 
доставки, като по този начин ще осигурим удобно 
и организирано зареждане на търговските обекти 
и жилищата.

II.3. Държавни и общински 
институции без преференции
Основни ползватели на ограничените места за 
паркиране в центъра са държавните и общински 
институции. Всяка от тях разполага с десетки 
безплатни паркоместа, често разположени върху 
тротоарите и публичните пространства. Даже 

институции, които би трябвало да служат за 
пример пред обществото като Министерство-
то на здравеопазването и Агенция “Пътна ин-
фраструктура”, имат разположени върху трото-
арите места за паркиране. Безславен първенец в 
това отношение е самата Столична община, оку-
пирала десетки места около катедралния храм Св. 
Ал. Невски и ул. Московска.

Удобството на институциите е за 
сметка на местата за паркиране на 
гражданите и е неприемливо като 

се има предвид, че служителите им 
разполагат с  безплатни карти за 

градски транспорт. Затова незабавно 
ще ограничим броя им до минимално 

необходимото за нормално извършване 
на дейностите на съответните 

институции.

Освободените от паркирани коли тротоари ще 
бъдат ремонтирани и върнати на пешеходците. 
Останалите места за паркиране ще бъдат част 
от Синя и Зелена зона, с което ще облекчим парки-
рането, особено на живущите в района.

II.4. Гарантирани места за 
живущите в зоните

Квота за живущите в Синя и Зелена 
зона ще улесни ежедневието им

Голям проблем за живущите в рамките на Синя 
зона е потокът от приходящи автомобили. Тес-
ните улици на историческия център не могат да 
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поемат всички желаещи да паркират по тях. И до-
като за много от нас паркиране там е инцидентно 
или “за малко”, то за живущите е ежедневна битка 
за намиране на паркоместа. Затова при реформа-
та на платените зони за паркиране най-напред

ще обърнем внимание на живущите в 
обхвата на Синя зона като обособим 
специални места, на които право на 

паркиране ще имат само притежателите 
на стикер от съответната подзона.

Допълнителните места могат да се осигурят и 
от тези, които към момента се ползват от ин-
ституциите или в режим служебен абонамент. За 
допълнително улеснение на живущите в центъра 
и дестимулиране на влизането с автомобили в 
него, ще предложим Синя зона да бъде разширена в 
рамките на Първи градски ринг.

II.5. Локални зони за платено 
паркиране около бизнес и 
търговски центрове

Локалните зони за платено паркиране ще спрат 
хаоса около локалните „горещи точки“

Живущите около търговски и бизнес центрове, 
болници и други големи обществени обекти се 
превърнаха в жертви на генерирания допълните-
лен поток автомобили. Често зелените площи 
са кални паркинги, тротоарите непроходими, а 
улиците задръстени - ситуация, която трябва 
спешно да се промени. За да намалим трафика и да 

стимулираме алтернативни форми за придвиж-
ване, планираме да въведем платено паркиране в 
такива райони.

Тези зони могат да имат различно 
работно време - намиращите се 

в близост до големите паркове да 
работят само през почивните дни, а 

онези в близост до бизнес центровете - 
само в работни.

Живущите ще се ползват с отстъпки и 
приоритет пред приходящите автомобили, 
чиито брой целим и очакваме драстично да се 
намали.

III. паркираНето като част 
от оргаНизацията На 
движеНие

III.1. Нови буферни паркинги спират 
колите в периферията
Буферните паркинги стимулират оставянето 
на автомобилите в периферията и ползването 
на градския транспорт за придвижване вътре в 
града. Днес те са недостатъчни и зле управлявани. 
Част от тях, като паркингите при метростан-
ции Бизнес парк, Фр. Жолио-Кюри и Стадион Васил 
Левски, даже са отдадени на частни фирми и граж-
даните не могат да се възползват от техните 
услуги. Столичната община изобщо не припозна-
ва и възможността за строителство на буферни 
многоетажни гаражи и на последните спирки на 
наземния градски транспорт - за администраци-
ята метрото е единственият транспорт, заслу-
жаващ интермодалност. Докато управляващите 
нехайстват, над сто хиляди автомобила продъл-
жават ежедневно да пристигат в София, да за-
дръстват нейните улици и да замърсяват нашия 
град.

Осъзнавайки, че София е част от най-голямата 
агломерация в страната и че нейното благосъс-
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тояние зависи и от работещите, но живеещи из-
вън нея,

ще разработим и приложим стратегия за 
всеобхватна мрежа от буферни паркинги 

в периферията, която да предоставя 
удобни връзки с всички форми на градски 

транспорт, велосипедната мрежа и 
бъдещата система за велосипеди под 

наем.

Ще започнем, довършвайки изоставената Ав-
тостанция Изток, където освен терминал за 
трамваите и крайградските линии, ще търсим фи-
нансиране за строителство на нов многоетажен 
паркинг. По този начин ще осигурим бърза връзка 
с центъра на пристигащите от източните и 
северните предградия и околни градове. Ще се 
борим да бъдат построени буферни паркинги - 
независими от метрото, но свързани с наземния 
транспорт, на всички големи входно-изходни 
артерии, оформящи пръстен около града: бул. 
Петър Дертлиев в ж.к. Люлин, бул. Ломско шосе в 
ж.к. Обеля II, бул. Рожен, бул. Източна тангента в 
Нова София.

III.2. Булевардите не са паркинги
Основна причина за бавното придвижване в Со-
фия, независимо дали пътувате с автомобил или 
градски транспорт, е паркирането по основните 
градски артерии. Дори по главни и рингови буле-
варди като Васил Левски и Патриарх Евтимий се 
паркира от двете страни на пътното платно.

Използването на ограниченото 
пространство за паркиране отнема 
от лентите за движение и е крайно 

неефективно.

За да направим придвижването по-бързо за 
всички, след изграждането на нови паркинги и ре-
организация на съществуващите, ще освободим 
крайните ленти, започвайки от основните и 
най-натоварени булеварди. Особено внимание ще 
обърнем върху налагането на строг контрол в 
зоните на кръстовищата, където неправилното 
паркиране особено много затруднява нормалното 
движение. Където е необходимо и след сериозен 
анализ, крайните десни ленти, ползвани неефек-
тивно и в разрез с наредбите, ще бъдат прера-
ботени в нови БУС ленти или велосипедни алеи за 

Паркирането по булевардите намалява 
капацитета им с 4000 автомобила/час
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допълнително стимулиране на алтернативното и 
по-екологично придвижване в София.

Градът ни е твърде задръстен, за да можем да си 
позволим лукса недостигащите пътни ленти по 
основни булеварди да се ползват като място за 
паркиране.

От тази практика няма печеливши - 
всички закъсняваме и губим ценно време в 

изнервящи колони от автомобили.

Силно вярваме, че това административ-
но решение може чувствително да “отпуши” 
столицата ни.

III.3. Контрол на паркирането в 
целия град
Причина за повсеместния хаос в столицата не е 
само липсата на инвестиции и правилни общински 
политики, но и нежеланието на управляващите да 
се борят с безредието. В момента борбата с не-
регламентираното паркиране е в правомощията 
на три институции - ЦГМ, Столичен инспекто-
рат и КАТ. Често нито една от тях не си върши 
работата, като сигналите на гражданите би-
ват препращани до безкрай. Това за пореден път 
доказва, че колективната отговорност води до 
пълна безотговорност.

Чрез строг контрол ще върнем реда по 
софийските улици, където спирането 
по тротоари и зелени площи ще стане 

минало, а булевардите ще бъдат по-
проходими.

От подреден град ще имаме полза всички, незави-
симо дали сме пешеходци, шофьори или пътуваме с 
градския транспорт.

София се нуждае от повече паяци, 
за да се контролира паркирането 

© Danubebeogradu

Като основен инструмент за борбата с хаоса ще 
инициираме създаване и оборудване на нова, под-
чинена на кмета Общинска полиция с 1000 служи-
тели на терен, която да има правомощия да кон-
тролира паркирането в целия град. Веднага ще 
предложим на Общинския съвет да гласува сред-
ства за закупуването на най-малко десет нови 
паяка. Сигурно е, че тази инвестиция ще се изпла-
ти в кратки срокове. С цел бързо репатриране на 
колите и ефективно използване на новите паяци 
ще предложим на общински терени да бъдат обо-
собени нови локални наказателни паркинги.

Особено безкомпромисни ще бъдем към 
паркиране в обхвата на спирките на 
градския транспорт, както и около 

новопостроените етажни паркинги.

Силно мотивирани сме да въведем ред в цяла София. 
Добре осъзнаваме, че ни чака много работа до 
достигане на крайната цел - уреден и функциона-
лен град за всички. Затова сериозно ще се заемем 
с решаването на проблема с паркирането, осъ-
ществявайки комплекс от мерки и добри примери 
от уредените европейски градове, които едно-
временно подобряват условията за паркиране и 
дават истински алтернативи на придвижването 
с автомобил.



Модерно 
здравеопазване, 
добро образование 
и повече спорт
рефорМа на общинските лечебни заведения
След оптимизация и ремонт, ДКЦ-тата стават общностни здравни 
центрове

повече Места в детските градини и училищата
Приоритетно инвестиране в новите квартали намалява проблема с 
приема

качествено образование в общинските училища
Общинска програма осигурява целодневно обучение за деца и възрастни

повече Места  за спорт със свободен достъп
Ремонтирани и нови спортни игрища в кварталите привличат 
активните софиянци 

голеМите спортни обекти си връщат стария блясък
Общински басейни, Панчаревското езеро, Колодрума отново посрещат 
любители и професионалисти

спортни събития през цялата година
С активен спортен календар София става истинска столица на спорта
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Предоставянето на качествени услуги по здравеопазване, образование и спорт 

е неразделна част от нашия План за София за развитие в полза на гражданите. Това 

са сектори с натрупани от десетилетия сериозни проблеми, изискващи огромни 

инвестиции и с нужда от реформи, много от които ще дадат резултат в дългосрочен 

план. Именно затова са малко политиците, които имат смелостта и визионерството 

да се заемат с реални действия. Ние обаче сме убедени, че без здрави, образовани и 

активни хора, столицата ни няма как адекватно да се конкурира в глобалния свят, 

да се развива и да просперира. Наивно е да се мисли, че качеството на живот може 

да бъде високо само заради равни тротоари или редовен градски транспорт, а 

същевременно секторите на здравеопазването и образованието да бъдат игнорирани 

и недофинансирани.

Факт е, че много от големите и наложителни промени и в двата сектора 

зависят от национални политики и институции. Въпреки това, София като столица 
на държавата има своите инструменти не само да влияе, но и да реформира, така 

че значително да подобри услугите за своите граждани. Така, както успяхме да 

променим Наредба РД-02-20 на МРРБ, ще се борим за промени на всички нормативни 

документи, които възпрепятстват предоставянето на качествени здравни услуги. 

Ще инвестираме не само в подобряване на материалната база на учебните и здравни 
заведения, но и ще осигурим достъпни на цялата територия на града спортни 

съоръжения. Готови сме институционално да адресираме здравни проблеми като 

тютюнопушенето и затлъстяването, като ще отдадем много повече внимание 
на профилактиката и превенцията. Ще работим за премахване на здравното и 

социално неравенство и  ще осигурим безопасни маршрути до училищата за нашите 

деца. Общината ще бъде активен партньор не само на гражданите, но и на други 

институции и организации, за да успеем да мобилизираме и обединим всички налични 
ресурси и те да работят с обща цел и посока - софиянци да бъдем здрави, образовани 

и спортно активни!

Модерно здравеопазване, добро 
образование и повече спорт07
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I. Модерно общинско 
здравеопазване

Здравето е сред най-важните неща в нашия 
живот. Не е случайно, че почти всички пожелания 
започват именно с него. Дълбоко в нашата 
култура е вкоренено желанието ние и близките 
ни да не боледуват. Въпреки това, в продълже-
ние на години здравето на българина се влошава и 
днес страната ни е на челните места в Европа по 
смъртни случаи от болести, с една от най-ниска-
та средна продължителност на живота, с високи 
нива на затлъстяване, тютюнопушене и общо 
ниско физическо качество на живот. Според 
доклад на Световната здравна организация (СЗО)1 
за 2018 г., страната ни се нарежда сред най-малко 
спортуващите нации в Европа, като средно 26% 
от българите поддържат достатъчна физическа 
активност, сравнено с 66% в Чехия, например.

Също така, близо 41% от мъжете и 28% от 
жените са редовни пушачи, което ни нарежда на 
2-ро място в Европа и 6-то в света. Заради тази 
негативна статистика СЗО очаква близо 700 
000 случая на преждевременна смърт, което до-
пълнително ще влоши и без това сериозната де-
мографска криза в страната. Съществуващите 
модели за предоставяне на здравна услуга често 
са фрагментирани и необвързани, а това води до 
намалена ефективност и качество на резулта-
тите.

Заради непрекъснато увеличаващите се 
очаквания на хората за качество, безопасност и 
достъпност на здравните услуги ще разработим и 
приложим иновативни координационни механизми. 
Ще започнем усилена работа, в рамките на компе-
тенциите на местната власт, за подобряване на 
публичното здраве, справяне със здравното нера-
венство и промотирането на по-здравословен и 
енергичен начин на живот.

1 Bulgaria Physical Activity Factsheet 2018 - World Health 
Organization (Физическа активност в България - СЗО)

I.1. Разработване на стратегия за 
обществено здраве
В най-кратки срокове ще разработим всеобхват-
на стратегия за обществено здраве, фокусирана 
върху насърчаване на активния начин на живот, 
включително повече спортни дейности, ходене 
пеша и каране на велосипед. Особено внимание 
ще обърнем на борбата със затлъстяването и 
пушенето при деца и подрастващи, тъй като сме 
убедени, че добрите и здравословни житейски 
навици трябва да се формират от ранна детска 
възраст. В стратегията ще заложим конкретни 
цели за здравето на софиянци и индикатори, 
според които ще се измерва напредъкът при пос-
тигането им.

След разработването на стратегията ще 
започнем прилагане на планове за действие и ще 
създадем механизъм за постоянен мониторинг 
на свършеното, както и за динамични промени на 
мерките, ако се установи, че те не дават очаква-
ните резултати. Поставяме си амбициозната цел 
в рамките на 3 години да има значително подобре-
ние на публичното здраве, увеличение на дела на 
редовно спортуващите и намаляване на броя на 
пушачите, както при мъжете, така и при жените.

Като част от стратегията ще бъде разписана и 
необходимостта от далеч по-добра координация 
между институциите отговорни за обществе-
ното здраве, като ще бъдат поискани и необходи-
мите законови промени, така че

инспектори на Общината например да 
имат право да извършват проверки и 
да налагат санкции за нарушаване на 

забраната за тютюнопушене 24 часа в 
денонощието и 7 дни в седмицата.

Искаме на територията на Столичната 
община да бъде забранена външната реклама на 
тютюневи изделия, включително продуктовото 
позициониране и скритата реклама. Ще работим 
и с хранителните търговци, особено в близост 
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до учебни заведения, за да ги привлечем като 
активни участници в борбата с нездравословно-
то хранене. Ще обърнем внимание и на хазартни-
те зависимости и тяхната превенция.

I.2. Общински здравни центрове 
вместо ДКЦ-та 
В момента Столична община управлява 21 ДКЦ–
та, 2 дентални центъра, 2 медицински центъра, 5 
специализирани болници, 4 многопрофилни болни-
ци, 2 АГ болници и 2 центъра - за психически забо-
лявания и за кожно-венерически болести.

На практика, общината е най-големият 
доставчик на здравни услуги в 

страната, но по нищо в управлението на 
здравния сектор не личи тази роля да е 
осъзната или да са направени усилия за 

оптимизация

на процесите с цел подобряване на предлаганата 
услуга. Всички тези медицински заведения купу-
ват консумативи и често използват външни ус-
луги за други дейности, но този процес се случва 
без каквато и да е било координация. Затова ще 
създадем единен център за покупки, който да про-
вежда дейностите по снабдяване на всички лечеб-
ни заведения. С подобна система ще гарантираме 
най-ниските възможни цени, разчитайки на ико-
номията от мащаба без компромис с качеството. 
Столичната община ще влезе в ролята си на голям 
доставчик на здравни услуги и ще се възползва от 
преговорната сила, която тази позиция ѝ дава.

Важна част от реформата ни ще 
включва превръщането на ДКЦ-тата в 

общностни здравни центрове,

които изпълняват съществена роля в местната 
общност, бидейки фокусирани върху доболнична-
та помощ и превенцията, вместо да продължат 
да бъдат просто сгради с кабинети и остаряла 
апаратура.

Ще извършим и одит на дейността на 4-те мно-
гопрофилни общински болници,

а целта ще бъде оптимизация на 
структурите, така че качеството 

на предлаганите здравни услуги да се 
повиши, а разходите да се оптимизират.

Възможно е някои отделения, които не покриват 
съвременните медицински стандарти, да бъдат 
закрити, а други да бъдат подсилени с допълнител-
ни инвестиции и наемане на персонал. В рамките 
на този процес специално внимание ще отделим 
на задържането на персонала на работните им 
места в общинските медицински заведения.

Също така ще бъде направен преглед на съ-
ществуващия сграден фонд, като той ще бъде 
адаптиран към стратегията ни за развитие на 
общественото здраве. Ако се установи нужда, е 
възможно част от поликлиниките да бъдат пре-
местени в нови сгради, отговарящи на съвре-
менните стандарти, а съществуващите да 
бъдат продадени, за да се осигурят допълнително 
средства за инвестиции в сектора. Адекватното 
и висококачествено здравеопазване няма нужда 
от стари, огромни сгради със стотици кабинети, 
с ресурсоемка поддръжка и с много високи режийни 
разходи.

I.3. Създаване на координационни 
хъбове 
Очевидна е необходимостта от създаване на 
рамка, която не само да координира различните 
елементи на здравната услуга, но и да я насочи 
към ориентирана основно към хората здравна 
система (people-centred care system). В мрежата 
на координационни хъбове болниците заемат 
централно място, осигурявайки специализирана 
и/или спешна помощ, базирана на технологията, 
знанията и опита, с които разполагат, а общ-
ностните здравни центрове изпълняват ролята 
на звена за диагностика и превенции.
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В тази рамка трябва да бъдат интегрирани и спе-
циализираните услуги като например центрове-
те за лечение на хора с увреждания, хосписите, 
центрове за зависимости и тези, осигуряващи 
закрила. Създаването на тези хъбове ще ни поз-
воли да подобрим предлаганата общинска здравна 
услуга, да модернизираме системата и да улесним 
трансфера на информация, знания и опит между 
различните структури.

Така например снимки от образна 
диагностика ще се изпращат дигитално 
за разчитане в болница, където има цяло 
отделение и мултидисциплинарни екипи

готови да съдействат, особено при по-сериоз-
ни случаи. По подобен начин няма да има нужда от 
клинични лаборатории във всеки общностен ме-
дицински център, а само манипулационни. Всички 
проби ще се изпращат до централни лаборатории 
за провеждане на изследванията, а резултатите 
ще се получават онлайн. За реорганизация на об-
щинските медицински заведения сме готови и да 
предложим необходимите промени в наредбите на 
НЗОК.

I.4. Инвестиции в ремонти и 
оборудване 
По-голямата част от медицинските заведения, 
собственост на Столичната община, са в много 
лошо състояние и се нуждаят от спешен ремонт 

и модернизация. Особено при поликлиниките 
сградният фонд често не отговаря на съвремен-
ните медицински стандарти за качествено об-
служване на пациентите. Медицинското оборуд-
ване също в по-голямата си част е технически 
остаряло, заради което качеството на изследва-
нията не е достатъчно високо.

За да се справим с този сериозен проблем, ще раз-
работим програма за инвестиране в общинското 
обществено здраве, включваща модернизации на 
сградния фонд и закупуване на ново медицинско 
оборудване.

Поръчките ще се осъществяват от 
новосъздаден единен център за покупки с 

цел оптимизиране на разходите.

Една от сградите, за която спешно ще търсим 
решение - ремонт или строеж на нова, ще бъде 
Студентската поликлиника (ДКЦ V), която 
обслужва третия най-многолюден столичен 
район, но се намира в много лошо състояние. В 
подобна ситуация са и ДКЦ XXVIII, XXX и много 
други, въпреки че през последните години бяха 
отделяни средства за реконструкция. Това е 
ясен сигнал, че тези средства не се управляват 
добре, защото реално подобрение на условията 
за пациенти и персонал няма. Тази лоша практика 
ще бъде прекратена и при обновяването няма 
да се правят частични ремонти, а ще се търси 
цялостна промяна.
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II. достъп до качествено 
образование за всички

Мъдрите общества ценят и инвестират в 
обучение на децата си и смятат достъпа до ка-
чествено образование за универсално право за 
всички свои граждани. Не е тайна, че в София съ-
ществува остър недостиг на места в училищата 
и в детските градини. Растящото население 
и бавните темпове на строителство на нови 
учебни заведения са само част от факторите, 
създаващи напрежение около кампаниите за 
записване. В контактните с гетата училища 
често се случва деца от ромски произход да са 
нежелани, въпреки че всички уж искаме те да се 
интегрират.

Ако искаме да осигурим качествено образование 
за всички, това означава, че трябва да мислим за 
него като за инвестиция в бъдещето на малките 
софиянци, които утре ще трябва да поемат 
щафетата и да развиват града след нас. Искаме да 
осигурим учебни и детски заведения в пешеходна 
достъпност за всеки жител на София. Затова 
ще работим за строителство на нови и ремонт 
на съществуващите из целия град. Искаме да 
освободим децата от тежките раници и да ги 
учим от малки на самостоятелност, като им 
осигурим безопасни маршрути от и до училище. 
Ще положим усилия всички деца растящи в София 
да учат в здравословна, красива и толерантна 
среда, в която няма “приемни училища”, а незави-
симо от етническата си принадлежност всяко 
дете да може да ползва свободно български език.

II.1. Детски и учебни заведения в 
близост до дома
Качествено образование е невъзможно без деца-
та да учат в нормална среда. Макар през години-
те доста училища да бяха ремонтирани, има мно-
го такива, чийто ред не е дошъл. Със заповед на 
кмета вече е установен административен меха-
низъм за определяне на приоритет при пълни или 
частични ремонти на училищата в София чрез 
специализирана комисия. Пред нея всеки директор 
или районен кмет може да поиска частичен или пъ-
лен ремонт на училище, ако представи количест-
вено-стойностна сметка.

Ще възложим на Дирекция “Образование” 
и комисията да изготвят и публикуват 

ежегоден доклад за състоянието на 
материалната база в училищата и 

детските градини, на основа на който да 
се планира бюджета за ремонтите.

Имаме намерението той да се подлага на общест-
вено обсъждане във всяко училище, за да бъде 
напълно изчерпателен в отразяването на про-
блемите, които родителите и децата срещат в 
ползването на материалната база. Така най-обек-
тивно ще може да се изработва общинската 
инвестиционна програма за ремонт на учебни 
заведения. В първия такъв доклад ще възложим на 
комисията да изработи петгодишен план за пълна 
рехабилитация на всички учебни заведения на те-
риторията на Столичната община.
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Ще продължим и ускорим строителството на нови 
училища и детски градини, като дадем приоритет 
на кварталите, в които такива липсват. Изграж-
дайки дългоочакваната детска градина в кв. Ма-
настирски ливади-изток, ще облекчим и същест-
вуващите в съседните квартали. Наложително е 
и изграждането на нови детски градини и училища 
в Студентски град и кв. Витоша. За всички 
останали райони ще направим подробен анализ на 
съществуваща или очаквана концентрация на на-
селението, отделяйки внимание на недостатъч-
ната училищна инфраструктура. Дългосрочната 
ни цел е всички граждани да живеят в пешеходна 
близост до училище и детска градина.

II.2. Образование 24/7

Образователната инфраструктура 
може и трябва да оформя усещането 

за общност у всички ни, затова ще 
стимулираме училищата да отварят 
материалната си база за целодневно 

образование.

Има редица успешни примери за училища, предос-
тавящи възможности за курсове извън учебно 
време, за разнообразни извънучилищни занимания, 
обществени събрания, дискусии и лекции. 
Програмата ни “Образование 24/7” ще се насочи 
към частни образователни школи, неправител-
ствени организации и държавни инициативи, 
работещи за преквалификация, като ще осигурява 
пространство за провеждане на занятия на 
всички желаещи да учат, преподават или диску-
тират пространство за провеждане на занятия.

II.3. Ремонт на Столична 
библиотека и кварталните 
читални
Фасадата на Столичната библиотека на 
пл. Славейков има нужда от спешен ремонт: 
мазилката около улуците е изронена и са оголени 
тухлите на стената, а миналата година се наложи 
противопожарните служби да “вържат” напука-

ните статуи над главния вход, за да им попречат 
да се срутят върху пешеходците. Не на последно 
място - външните тела на климатиците са раз-
хвърлени хаотично навсякъде по фасадата. Сто-
личната библиотека е едно от големите културни 
средища на града с безценна колекция от книги.

Затова ще възложим пълен ремонт на 
сградата и модернизация и разширение на 

филиалите ѝ в ж.к. Люлин и Студентски 
град.

II.4. Град, в който децата ходят 
сами на училище, е безопасен град
Преди две години арх. Ян Геел дойде по покана на 
кмета да научи управляваната от нея админи-
страция как да направи от София “град за хората”. 
Макар че това беше просто ПР ход, за нас докла-
дът на екипа му беше уникална възможност да 
надникнем в това как един град работи за това. В 
своята презентация арх. Геел демонстрира прост 
факт: безопасните градове са онези, в които мо-
жем спокойно да пуснем децата си да ходят сами 
до училище.

Така не само от малки ги възпитаваме да 
са самостоятелни и отговорни, но и ние 

- родителите, пестим време и средства.
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Трябва да сме смели в амбициите си и да направим 
града си такъв, че децата ни да са в безопасност 
и когато играят пред блока, и на път за училище.

Написаната с наше участие Наредба РД-02-20 на 
МРРБ за планиране на транспортно- комуника-
ционните системи задължава градските управи да 
предвидят и разработят “безопасни маршрути” 
около училищата. За да улесним максимално ро-
дителите, които все пак не могат или не искат 
да оставят децата си да се придвижват сами, ще 
разработим и въведем такива маршрути, обвърз-
ващи всяко училище с близките спирки на градския 
транспорт, както и със специално маркирани и 
организирани зони за посрещане и изпращане на 
учениците.

Kiss and Ride място във Варшава 
© Agencja Gazeta Kuba Atys

Искаме за всяко училище да има поне една 
точка, на която да организираме т.н. 

“Изпрати и продължи” зони (Kiss & Ride), в 
които родителите водещи децата си да 
ги оставят без да се налага да слизат от 

колите

и без да осъществяват престой по-голям от 
1 минута. Така ще предотвратим тенденци-
ята бързащите за работа родители сами да 
предизвикват задръствания около училищата и 
детските градини.

II.5. Край на огромните и тежки 
раници

Всеки септември родителите изливат недо-
волството си в социалните мрежи от тежките 
раници препълнени с десетки учебници, учебни 
тетрадки, помагала и материали. Една учениче-
ска раница, според програмата на детето, може 
да тежи над 7 килограма. Това не само е неудобно и 
ненужно, но е и пречка пред желанието ни децата 
да се движат самостоятелно от и до училище.

Живеем във време, в което почти всеки ученик 
има телефон или таблет. Вместо да забранява-
ме на децата да използват електронните си ус-
тройства, трябва да насърчаваме употребата 
им за учене. Процесът на пълна цифровизация на 
учебните пособия не зависи изцяло от общината, 
a от държавата, затова хартиените учебници и 
помагала няма да изчезнат скоро. Въпреки всичко,

ще насърчаваме учителите в 
общинските училища да избират 

помагала и материали, които имат 
софтуерен еквивалент и ще направим 

всичко възможно всяко училище в София 
да бъде оборудвано с шкафчета,

в които децата да оставят учебниците и пома-
галата, вместо да ги пренасят всеки ден. Фи-
нансирането на оборудването на всички училища 
нито е скъпо за община с бюджет наближаващ 
два милиарда лева, нито е невъзможно, особено 
като имаме предвид, че съществуват специални 
програми на Министерство на образованието, 
създадени точно за финансиране на закупуването 
на такива.
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II.6. Без “приемни училища” за 
децата от малцинствата
Как ще се чувствате ако ви кажат, че вашите деца 
ще бъдат записани в “приемно училище”? Все едно 
не им е мястото там, но от снизхождение все пак 
са им позволили. Трябва всички да си дадем сметка, 
че не можем да настояваме ромското население да 
се интегрира, докато не искаме да даваме шанс на 
децата от ромски произход да получат адекватно 
образование.

Ако не изграждат здравословни социални 
контакти със свои връстници, за тези 

деца се увеличава шансът вместо 
да продължат образованието си, да 

останат изолирани в гетото.

С нов модел за райониране на детските и учеб-
ни заведения ще позволим на всички родители 
- включително на тези от ромските квартали, 
да записват децата си в удобни за техния рабо-

тен график училища и детски градини. Не искаме 
сегрегирани училища!

Имаме намерение да оказваме пълна 
подкрепа на всички доказали се 

медиаторски неправителствени 
организации, работещи за трайно 

повишаване на училищната посещаемост 
на деца от маргинализираните групи.

Съвместно с ромските и емигрантските органи-
зации ще развием нови и ще продължим съществу-
ващи предучилищни и начални групи с билингвални 
преподаватели. Тяхната задача ще е да помагат 
на малчуганите, които не биха се справили добре 
с обучение на български без предварителна под-
готовка. Фокусът ни ще е върху изграждането на 
функционално владеене на български език за онези 
деца, за които той не е първи. Не трябва да има 
дете, растящо в София, което да не разбира или 
ползва свободно официалния език на Република 
България.
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III. спортна 
инфраструктура за 
активни софиянци

През последните няколко десетилетия много 
малко беше направено за спортната инфраструк-
тура на София. Изградените в миналото спортни 
площадки бяха оставени без поддръжка и модер-
низация, а новонаправените са крайно недос-
татъчни. Само девет от тях имат работещо 
осветление, не се полагат и грижи за настилки-
те, игрищата и съоръженията. През десетте 
години управление на г-жа Фандъкова предимно 
се поставяха уреди за фитнес на открито и съо-
ръжения за тенис на маса, докато площадките за 
масовите колективни спортове бяха пренебрег-
вани. Подобна е и тъжната съдба на големите 
спортни обекти на града - басейни като Червено 
знаме и Мария Луиза не работят, Спартак е в 
лошо състояние, а столичният Колодрум не бе 
ремонтиран дори след като това бе планирано в 
стратегията на София за Европейска столица на 
спорта 2018.

Убедени, че бъдещето на града зависи от 

здравето на жителите му, особено на децата, 
ще се посветим на обновяването на занемаре-
ната спортна инфраструктура. Решени сме да 
превърнем междублоковите пространства в зони 
за спорт, отдих и социализация на живущите, 
изграждайки спортни съоръжения с безплатен 
достъп. С терени за футбол, баскетбол, хандбал 
и тенис ще насърчаваме колективните спортове. 
Като неразделна част от програмата за обновя-
ване и модернизация на междублоковите прос-
транства, смятаме да обновим игрищата в учи-
лищните дворове, които да могат да се ползват 
свободно и от живущите в почивните дни.

Ще направим необходимите стъпки за ремонт 
и отваряне на големите басейни и спортни 
комплекси в столицата, с което искаме да дадем 
на столичани възможността за практикуване на 
различни спортове. Също така искаме да въведем 
практиката, ученици от общинските училища да 
могат организирано да посещават басейните на 
града поне два пъти годишно. Търсейки подкрепа и 
спонсорства от бизнеса и спортните федерации 
ще обогатим значително спортния календар на 
София с нови спортни събития като маратони, 
велосипедни състезания, дни на спорта и т.н.
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III.1. Повече възможности за спорт 
в кварталите
Възможността за безплатен достъп до спортни 
игрища в близост до домовете на хората е ключова 
за изграждането на здрава и активна нация. Това 
изглежда не се осъзнава от управляващите, които 
позволиха част от тях да се превърнат в руини 
или терени за нови строежи. Големите панелни 
комплекси са осеяни с изоставени и неизползваеми 
игрища, построени по стари стандарти, твърди 
настилки и без осветление.

При цялостното обновяване на междублоко-
вите пространства като основна задача си 
поставяме подобряването на спортната инфра-
структура. Чрез реорганизация и строга забрана 
за паркиране на непозволени за целта места, 
ще обособим терени за комбинирани спортни 
игрища. Ще обърнем внимание на площадки не само 
за фитнес, но и за колективните спортове като 
футбол, баскетбол, хандбал и тенис. Ще търсим 
осигуряването на терени за атрактивни съвре-
менни спортове за децата и младежите като 
байк, скейт, ролери, тротинетки и т.н. Няколко 

подобни съоръжения в столицата вече има, но те 
са недостатъчно, а някои от тях са неподдържа-
ни и със спорна пригодност за тези спортове.

Заедно с организациите на байкъри (екстремно 
планинско колоездене, байк-траял)

ще разработим типови проекти за 
изграждането на байк-паркове или т.нар. 
pump-track съоръжения. Съвместно със 

скейтърската общност като София 
Skate City и изявени спортисти ще 

идентифицираме подходящи места за 
изграждане на няколко скейт парка.

Целта е София да се сдобие с уникални съоръже-
ния, които да бъдат равномерно разпределени 
във всички части на града, гарантирайки удобен 
достъп до тях за желаещите да спортуват. С ор-
ганизации на байкъри и скейтъри ще разработим 
модел на управление за всяко от местата с цел га-
рантиране на безопасността за спортуващите, 
поддръжката и устойчивостта на съоръжения-
та.
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III.2. Училищните дворове - място 
за спорт и през уикендите
Училищните дворове, особено намиращите се в 
панелните квартали, разполагат с огромни, но 
неизползвани пространства. В неучебните дни 
и часове дворовете и спортните съоръжения 
пустеят, а живущите в близост нямат достъп 
до игрища и площадки за рекреация. Твърде често 
тези огромни площи стоят заключени и са зане-
марени, без адекватна настилка, осветление и 
оборудване.

Затова ще обърнем внимание върху обновява-
нето на спортните игрища и осветлението в 
училищните дворове, така че те да могат да бъ-
дат използвани и от живеещите в квартала. Ще 
започнем със събирането на предложения от ра-
йонните кметове и директорите на училищата, 
които да ни помогнат да набележим най-приори-
тетните дворове, нуждаещи се от ремонт. На 
тази база ще изработим програма за тяхно ре-
монтиране и отваряне за обществено ползване. 
Където е възможно ще изградим и малки трибуни 
за провеждането на училищни и квартални със-
тезания. В основните училища ще подпомагаме 
изграждането и на детски площадки, подходящи 
за децата в училищна възраст.

С този пакет от мерки искаме да 
превърнем училищните дворове в център 

на социалния живот в кварталите - 
осветено и безопасно място за спорт, 

отдих и контакти.

III.3. Големите спортни обекти си 
връщат блясъка
Националният стадион Васил Левски не отговаря 
на съвременните спортни стандарти, а разпо-
ложението му в центъра на града предизвиква 
сериозни неудобства -  затваряния на основни 
булеварди и пречки за градския транспорт при 
провеждането на мачове или събития. Затова ако 
държавата реши, че има нужда от нов национа-

лен стадион, Столичната община ще се включи в 
процеса по избор на терен, изграждането на необ-
ходимата транспортна инфраструктура и оценка 
на взаимодействието с градската среда. Няма да 
бъдем пасивен наблюдател, както се случва всеки 
път, когато темата се повдигне в обществено-
то пространство.

За да бъде ефективно използван, новият нацио-
нален стадион трябва да има лесен и бърз достъп 
с релсов градски транспорт. Само така ще се из-
бегне блокиране на движението при провеждане-
то на събития.

Столичната община трябва да има 
решаваща дума при определяне на терена 

за строителство, като ще поставим 
своите изисквания към държавата за 
необходимостта от строителство 

на допълнителна обслужваща 
инфраструктура.

Ние искаме не просто да бъде построен нов на-
ционален стадион, но съоръжението да е съобра-
зено с нуждите и възможностите на София, за да 
носи ползи на гражданите, а не допълнително да ги 
затруднява.

Вече сме свидетели как неадекватното планиране 
и неосигуряване на алтернатива за придвижване 
чрез градския транспорт създава проблеми при 
зала „Арена Армеец“. Липсата на голям паркинг и 
ефективен градски транспорт в района генерира 
хаос и обременява прилежащите квартали. Затова 
планираме на мястото на сегашния паркинг да 
построим многоетажен гараж с далеч по-голям 
капацитет. Според кадастъра теренът принад-
лежи на БАН, затова предвиждаме да проведем 
разговори с академията за изкупуване на мястото 
или за създаване на партньорство с цел реализира-
нето на този проект. На по-късен етап планираме 
и удължаване на ринговия скоростен трамвай по 
бул. Г. М. Димитров и бул. Асен Йорданов, за да се 
осигури допълнителна връзка с висок капацитет 
до спортния комплекс.     
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Друг голям спортен обект, намиращ се в лошо 
състояние, е Колодрум Сердика в Борисовата 
градина. Пистата е с компрометирана настилка, 
трибуните и помещенията са полуразрушени, с 
прораснала растителност, занемарени и опасни за 
ползване. По нищо не личи, че собственикът “НСБ” 
ЕАД инвестира обратно средствата, получавани 
от наем на прилежащите съоръжения. От друга 
страна, въпреки че в общинската стратегия за 
Европейска столица на спорта 2018 е отбеляза-
но намерение колодрумът да бъде ремонтиран, 
нищо не е направено. Безхаберното отношение 
към това уникално спортно съоръжение, обяве-
но в проекта за ПУП на Борисова градина за част 
от историческо наследство за опазване, обрича 
спортните колоездачни клубове и любителите 
колоездачи на липса на достъп до адекватно мяс-
то за тренировки по високо спортно майстор-
ство и ежедневно спортуване.

Затова ще изискаме от “НСБ” ЕАД 
спешно да изготви възстановителен 

план за Колодрум Сердика

с гарантиране на достатъчно финансови по-
стъпления от клубна спортна дейност, за да 
стане той място за масов спорт, колоездачни 
състезания и други събития.  В рамките на такъв 
план следва да бъдат определени:

• равнопоставен достъп на спортните 
колоездачни клубове;
• регламентиран достъп на любители 
колоездачи в подходящ часови диапазон извън 
часовете за тренировки на спортисти;
• изготвяне на годишен календар за клубни 
тренировки, колоездачни състезания и други 
събития.

Изключително важно за популяризирането на ко-
лоездачния спорт и осигуряването на финансови 
постъпления е стимулирането на любители ко-
лоездачи да ползват колодрума за масов спорт. 
Това може да стане чрез комбинирани абона-
ментни карти за достъп и до други съоръже-
ния за масов спорт, управлявани както от Сто-
личната община, така и от други институции, 
като басейни, тенис кортове, стадиони, зали за 
отборни спортове и др. Чрез адекватно управле-
ние на терена прилежащ към колодрума и осигуря-
ване на възможности за предоставяне на услуги, 
той може да се развива като средищно място 
за велосипедисти. Там те биха могли да ползват 
услугите на ремонтни работилници за различни 
видове колела, да имат места за дългосрочно, дори 
и зимно съхранение на велосипеди. Всички тези 
възможности са съществували под една или друга 
форма през годините и само адекватното упра-
вление с грижа към историческата му стойност 
може да върне славата на Колодрум Сердика и 
ползата му за софиянци.

Предложение за бизнес комплекс и нов Национален стадион 
от кандидат за концесия на Летище София 

© Консорциум „Витоша“
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III.4. Спортни събития през цялата 
година
Показателно е как “постоянната спортна 
столица на Европа” стимулира участието в 
големите спортни мероприятия като софийския 
маратон. В нито един ден в годината Столич-
ната община не иска да затвори за трафик цен-
тралните булеварди, принуждавайки участни-
ците да обикалят неколкократно като хамстери 
между булевардите България и Христо и Евлоги 
Георгиеви. Затова ние ще работим тази титла 
да бъде наистина защитена чрез активното 
участие на Столичната община в организиране-
то и привличането на различни спортни събития, 
особено за масов спорт, и ангажирането на мак-
симално голям кръг хора за участие в тях. Убедени 
сме, че това е очаквана и отговорна позиция към 
здравето на всички софиянци.

Ще бъдем активен партньор при организация-
та на вече съществуващите добри примери 
като 5kmrun, Vitosha Run, Витоша 100, Sofia Open, 
Legion Run и др. Ще подкрепим провеждането на 
Фестивал на здравето и други сходни събития 
през цялата година.

Също ще целим софийският маратон да се 
превърне в най-масовият на Балканите, както 
и ще организираме женски маратон по подобие 
на Братислава и Любляна, чиято цел ще бъде 
изостряне на вниманието към проблеми като рака 
на гърдата или насилието над жени.

Освен това ще обърнем сериозно внимание върху 
училищния спорт. Ще работим с организации като 
Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ), като 
целта ни е да внесем ред при организирането на 
градски училищни турнири в различни спортове.

Освен Ученическите игри, провеждани 
от Министерство на спорта, които ще 
продължим да подкрепяме, ще създадем и 

Софийски игри.

По подобие на националните игри, отбори от 
всички столични училища в спортове като 
футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, тенис 
на маса, хандбал, лека атлетика и шахмат ще се 
състезават, като ще осигурим обществен и 
медиен отзвук на церемониите, както и стимули 
за участниците, победителите и училищата.

Докато София изпитва недостиг на публични 
басейни, комплексът „Червено знаме“ се руши 

© Sofia in Details © BGswim.bg
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Плувният комплекс на бул. Асен Йорданов, в ми-
налото известен като “Червено знаме”, е един 
от най-модерните за времето си басейни в 
Европа. Открит за Европейското първенство 
през 1985 г., съоръжението носи европейското 
злато на Таня Богомилова и сребро на Петър 
Георгиев на триметров трамплин и открива 
пътя към успеха за редица наши плувци и ска-
чачи. Петте басейна, трибуните за над 2000 
човека и всички останали съоръжения от го-
дини тънат в разруха, отнемайки шансът за 
високи спортни успехи и професионална реа-
лизация на днешни спортисти, като Димитър 
Исаев. Заради остър недостиг на закрити ба-
сейни, те са принудени да тренират в чужбина. 
Спортната традиция на България и днешните 
ни спортисти не заслужават подобно срамно 
отношение! 

Министерството на младежта и 
спорта, което от 2011 г. стопанисва 

комплекса, все още не знае какво да 
прави с него, а София има належаща 

нужда от обществени басейни.

Смятаме, че е редно Общината да не стои 
безучастна, а гражданите да са принудени да 
плащат високи суми за достъп до малки басей-
ни по столичните хотели. Ще обявим процеду-
ра за публично-частно партньорство, включ-
ваща продажбата или концесионирането на 

прилежащия към комплекса хотел, а със събра-
ните средства ще започнем пълния ремонт на 
басейна. Ще се обърнем за помощ и към Българ-
ска федерация по плувни спортове, която сре-
щу участие в проекта ще получи най-добрата 
тренировъчна база в България. Всички оста-
нали средства, необходими за пълен ремонт 
на спортното съоръжение, сме решени да на-
мерим от бюджета на Столичната община, 
включвайки и европейските програми.

Убедени сме, че бихме могли да намерим 
финансовия ресурс и съдействието 
на експерти за пълно обновяване и 

модернизация на комплекса.

Тази многофункционална база не само ще даде 
шанс за развитието на водните спортове и 
популяризирането им в България, но ще бъде 
и от полза за всеки столичанин. Разполагайки 
със собствен басейн, ще стимулираме прак-
тикуването на водни спортове от страна на 
учениците - безплатно, най-малко два пъти 
в годината и чрез изготвяне на календар, 
обхващащ всички общински училища. През ос-
таналото време петте басейна ще бъдат на 
разположение на всеки столичанин, като ще 
изготвим атрактивни пакети за месечен и 
годишен абонамент и ще работим с партньор-
ски програми като Multisport.

басейнът “червено знаМе” става 
най-Модерният в софия
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младите и гРижа 
за нуждаещите се
умна жилищна политика, поощРяваща финансова 
независимост
Новите общински жилища се изграждат в уредена градска среда

нови общински жилища за млади семейства
Безлихвени заеми и преференциални наеми дават стабилен старт на 
младите

тРайно Решаване на пРоблемите с гетата
Гетата се преосмислят с участието на обитателите им и чрез 
спазване на закона

достойна и безопасна сРеда за хоРата с увРеждания
Градската среда позволява безпрепятствено движение и независим 
живот 

адекватна гРижа за възРастните ни съгРаждани
Чрез осигуряване на внимание и грижи по домовете и социална 
реинтеграция
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Целта на социалните политики, които една община следва да прилага, е чрез тях 

да осигури равнопоставен достъп до възможности за икономическо развитие за всички 

свои граждани. Важно е и да бъдат управлявани социалните рискове като безработица, 

социална изолация, престъпност, бедност и бездомност. В тази си задача общината 

трябва да е подкрепяна както от държавата, така и от неправителствените 

организации, специализирани в тези области. Като притегателен център за бизнес, 

инвестиции и хора, София е сред малкото градове в България увеличаващи населението 

си. Хиляди студенти от цялата страна идват всяка година да учат в университетите 

и много от тях избират да останат тук. Населението расте и според демографска 

прогноза на НСИ район Студентски ще настигне по брой население районите Люлин и 

Младост през 2050 г.

Случващото се в гетата и в контактните им квартали е тема-табу, към 

която се прибягва само в името на евтин предизборен популизъм. Ромските махали 
са забравени както за инвестиции, така и за контрол, което ги превръща в “горещи 

точки” на напрежение, конфликти и проблеми, а пълната липса на жилищна политика 

прави Столичната община невидима за хиляди нейни жители. Общината не защитава 
правата на наемателите, не ги поощрява да сменят адресната си регистрация, не 

участва по никакъв начин в имотния пазар, а общинските жилища - предоставяни за 

временно настаняване на нуждаещи се, са синоним на мизерия и бедност. 

Не искаме жилищната политика на София да е безкрайно субсидиране на 

немотивирани да работят хора, а да е справедлив модел, в който изпадналите 

във временна неспособност да издържат себе си и семейството си, да могат да 

разчитат на сигурността на приличен дом докато си стъпят на краката и отново 

станат финансово независими. Затова Столичната община трябва да възприеме 

практиката на европейските градове и да започне много по-активно изграждане 
на общински жилища. Така те ще могат да бъдат отдавани или продавани на 

преференциални цени както на нуждаещи се, така и на млади семейства.

Амбицирани сме да надградим и доразвием системите за социална подкрепа 

и взаимопомощ близо до местните общности, както и да работим за създаване на 

истински солидарно, но самостоятелно и инициативно общество. Ще създадем среда, 

Равен стаРт за младите 
и гРижа за нуждаещите се08
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в която икономическите възможности са стабилно подобряващи се за всички, като 

поощряваме инициативите и възпитаваме у младите софиянци предприемачески дух. 

Въпреки че сме най-богатият град в страната, грозната истина е, че все още има 

хора, които са бедни и бездомни. Освен социално слабите, от внимание и грижа имат 

нужда и жертвите на насилие, както и страдащите от специфични заболявания. 

Затова ще изградим мрежа от кризисни и помощни центрове, осигуряващи на всички 

достъп до медицинска и социална грижа.
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I. жилищна политика, 
поощРяваща финансова 
независимост

Живеем в динамичен свят, в който икономи-
чески активните хора все повече избират да 
живеят под наем. Основна причина да не сменят 
адресната си регистрация, когато не живеят в 
собствено жилище е, че процедурата е тромава, 
бюрократична и най-вече - завършва със задъл-
жителното изискване да се сменят всички лични 
документи. С предстоящото въвеждане на елек-
тронните лични документи се очаква адресът 
да стане виртуална информация, която няма да 
се отпечатва на пластиката, а ще се съхранява 
електронно. Това ще позволи най-накрая да 
освободим хората от излишната бюрокрация, 
както и ще даде на Столичната община инстру-
менти да поощрява и управлява адресната регис-
трация на жителите си.

Трайно пребиваващите в София без адресна ре-
гистрация са десетки хиляди. В огромната си 

част това са хора работещи в София, живеещи 
под наем, ползващи услугите на града - градски 
транспорт, инфраструктура, паркоместа и др. 
Независимо къде е роден някой, избирайки София за 
свой дом той става софиянец. Това е не само при-
вилегия, но и задължение и смяната на адресната 
регистрация трябва да е отговорност на всеки 
направил този избор.

Не всички имаме равен старт в живота, но всеки 
може да подобри положението си, ако знае, че 
има на кого да разчита. Жилищната сигурност 
и достъпността до градски транспорт са най- 
важните фактори в икономическата реализация 
на хората. Крайно време е София да разработи и 
приложи ефективна жилищна политика, която 
да подпомогне изпадналите в затруснение наши 
съграждани. Действащите в момента наредби и 
стратегии за общинските жилища не определят 
никакви конкретни цели. Те не разясняват и как 
Столичната община помага на нуждаещите се от 
социални жилища да постигнат финансова ста-
билност и в крайна сметка да станат способни да 
се самоиздържат.



179

I.1. Общинските жилища - 
предпазна мрежа, не капан
Моделът, който познаваме от Виетнамските об-
щежития, е категоричен провал.

Концентрацията на евтини и 
неподдържани социални жилища в една 

сграда в дългосрочен план е просто 
създаване на вертикално гето.

Социално слабите, но мотивирани да се интегри-
рат, не биха искали да живеят в такава среда, дори 
и временно, а нетрудоспособните и възрастни 
социално слаби са лесна жертва на посегател-
ства. Целта на общинските жилища е да осигу-
ряват стабилен дом за кандидатите за тях - в 
безопасна и нормална среда.

При сега действащите правила, домакинство 
получаващо субсидирани социални услуги няма 
стимул да увеличава доходите си, защото дори и 
лев над дефинирания праг означава отнемането 
на цялата социална подкрепа. Решението е кри-
териите за настаняване да не дефинират таван, 
над който губиш всичко, а да предлагат плавен 
преход към финансова независимост.

Ще разработим модел за наемане на общински 
жилища, съобразен с трудоспособността на кан-
дидатите. За домакинства с членове в икономи-
чески активна възраст без намалена трудоспо-
собност ще се прилага наемен план, целящ плавен 
преход от нисък наем в началото, към средния за 
София наем за типа наето жилище. Така те ще 
имат ясно дефиниран, но достатъчно продължи-
телен срок, в който да стабилизират и подобрят 
доходите си, така че повече да не са зависими от 
системата за социални жилища.

За кандидати с трайна нетрудоспособност, 
самотни и многодетни родители и социално 
слаби възрастни хора ще разработим фиксиран, 
но все пак съобразен с инфлацията наемен план, 
отговарящ на наличните им доходи, възрастта 

на децата в домакинството и възможността за 
алтернативна трудова заетост (дистанционна 
работа, свободна практика, занаятчийство и др.).

I.2. Безлихвен имотен кредит за 
млади семейства 
Демографската криза е най-сериозният проблем 
за устойчивото бъдещо развитие на нашата 
държава. Прирастът на населението на София е 
изцяло механичен, а не естествен, с което сто-
лицата изсмуква човешкия потенциал на страна-
та. В продължение на много години за него се го-
вори, но реални мерки така и не се предприемат. 
Общината спешно трябва да се включи в процеса, 
като създава реални стимули за отговорна раж-
даемост, а не да разчита единствено на държавни 
стратегии. Ние искаме в София да се раждат мно-
го повече деца, затова считаме за наша отговор-
ност да подпомагаме младите семейства като им 
осигурим стабилен старт.

Ще работим за изграждане на много нови 
общински жилища, които да се продават 

с безлихвен кредит или отдават под 
наем на преференциални цени на млади 

семейства с до три деца.

София има нужда да урбанизира индустриалните 
си зони като в тях се обособят нови квартали с 
модерна и комплексно планирана градска среда, 
с детски градини, училища и добра мобилност. В 
компактния град има големи държавни и общински 
терени, идеални за такива пилотни проекти. Ще 
изготвим бизнес план, с който да докажем ползата 
от урбанизирането им и базирайки се на него ще 
изработим задания за международни конкурси. С 
тях ще привлечем частни инвеститори, които 
да построят комплексите, като общината ще 
участва в процеса със земята. Ще договорим след 
приключване на строителството тя да придобие 
процент от жилищните обеми, както и цялата 
социална и комуникационна инфраструктура.
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Демографската криза е сред най-сериозните 
проблеми на България, нацията и дългосроч-
ното бъдеще на София. Вероятно не винаги 
си даваме сметка как градската среда влияе и 
насърчава или възпрепятства раждаемост-
та. Анализът на Визия за София и други меж-
дународни научни проучвания показват, че 
начинът по който градът изглежда и функ-
ционира има съществено значение за остава-
нето на младите в него. Ние искаме да подпо-
могнем младите семейства и да ги задържим да 
останат да живеят и работят в нашия град. 
Затова в План за София сме предвидили редица 
мерки, с които искаме да направим столицата 
по-приятно място за живот. 

Ежедневен проблем, особено за майките с дет-
ски колички, е състоянието на подлезите и 
липсата на нормален достъп до тях. Над част 
от подлезите по малко натоварени улици и бу-
леварди със значително пешеходно движение, 
смятаме че трябва да бъдат изградени пеше-
ходни пътеки на ниво терен. Примери за това 
са подлеза на кръстовището на бул. Васил Лев-
ски и ул. Г. С. Раковски, подлеза на бул. Фритьоф 
Нансен, при Южния парк на кръстовищата на 
булевардите Гоце Делчев и Петко Ю. Тодоров и 
на ул. Опълченска и бул. Тодор Александров. 

По най-натоварените подлези и при 
техническа възможност ще предвидим 

изграждане не само на вертикални, 
но и успоредни на стълбището, т.н. 

диагонални асансьори.

Това инженерно решение ще приложим и за из-
граждането на достъпни за хора с намалена 
подвижност и родители с колички изходи на 

метростанция Сердика откъм Булбанк и Хотел 
Балкан. За да улесним и стимулираме пътува-
нето с метрото, ще проучим техническата 
възможност за изграждане на подобни нестан-
дартни съоръжения и на другите метростан-
ции и подлези.

Основен проблем не само за майките, възраст-
ните и трудноподвижните, а за всички жители 
на града, е трагичното състояние на трото-
арите, бордюрите и скосяванията при кръс-
товищата. Затова в координация с районните 
кметове ще започнем масирано обновява-
не на тротоарите в целия град, а при всички 
ремонтни дейности ще дадем абсолютен 
приоритет на качественото изпълнение 
на удобна и безопасна инфраструктура. Ще 
наблегнем и на доказани решения като пов-
дигнати кръстовища, тротоарни уширения 
и мерки за успокояване на трафика, за да се 
осигури максимален комфорт и достъпна 
градска среда за всички.

Нископодовите превозни средства на град-
ския транспорт остават безсмислени, ако 
спирките и инфраструктурата не са пригоде-
ни за тях.

Затова ще ремонтираме спирките 
и няма да толерираме спирането в 

зоните им, за да могат превозните 
средства на градския транспорт 
да се приближават максимално до 

тротоарите.

С осигуряването на нови нископодови автобу-
си, тролейбуси, трамваи и разпределението им 
по всички линии и райони на града, ще осигурим 

софия - гРад за млади Родители



181

достъпен и бърз транспорт за родители-
те с детски колички и ще подобрим мобил-
ността им.

За улесняване на транспорта на 
младите семейства и семействата 

с ученици ще разработим 
атрактивни групови билети за 

градския транспорт.

Така ще стимулираме родителите да го 

ползват при ежедневните им пътувания от 
и до детските градини и училищата.

Не на последно място, чрез ускорено стро-
ителство на нови детски градини и ясли на 
територията на целия град, ще осигурим 
прием за повече софиянчета, ще улесним 
живота на родителите им и ще ги стиму-
лираме бързо да се върнат в работната им 
среда. Силно вярваме, че с този пакет от 
мерки значително ще подобрим ежедневния 
живот на младите родители и ще ги улесним 
в желанието им да имат повече деца.
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I.3. Изграждане на много повече 
общински жилища
За Столичната община днес жилищната полити-
ка се изчерпва в разпродаване на вече съществу-
ващите общински жилища. Така тя не разполага 
със социална предпазна мрежа и не може адекват-
но да реагира при бедствия и аварии. Както видя-
хме след трагедията в Хитрино и земетресение-
то в Перник, оставили без дом много семейства, 
отсъствието на траен ресурс за настаняване 
създава лагери с фургони, в които потърпевшите 
са принудени да живеят с години.

Строителството на общински жилищни 
сгради за осигуряване на социални 
жилища е голяма, но наложителна 

инвестиция,

като тя трябва да е придружена с ясен бизнес 
план за максимална ефективност на вложените 
средства. За намаляване на финансовата тежест 
има възможност да се довърши строителството 
на недостроени общински жилищни блокове, за-
почнало в края на 80-те и 90-те години на миналия 

век. Целта ни е то да е придружено с ясен инвес-
тиционен план, предвиждащ продажба на жилища 
в тях на реална пазарна цена и запазване на квота 
във всяка от сградите за общински жилища.

Така с консервативни инвестиции 
е възможно драстично да увеличим 

капацитета за социално и оборотно 
настаняване в София,

както и да се подобри градската среда около дъл-
готрайно изоставени строежи.

Успоредно с по-амбициозната програма за стро-
ителство на общински жилищни сгради, ще 
изработим и медиаторна система, която при 
нужда ще наема апартаменти от свободния 
имотен пазар от името на кандидатите за 
общинско жилище, като общината ще покрива 
наема и ще прилага същия наемен план като за 
своите социални жилища. Искаме тази мярка да 
се прилага в краен случай за кандидати с доказана 
способност бързо да възстановят финансовата 
си независимост.

Общинските жилища могат 
да са модерни и достъпни 

© Carl Hansen & Søn
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Виетнамските общежития са не само източ-
ник на сериозно социално напрежение, но и са 
огромна пропусната възможност. Разположена 
на 65 декара общинска площ на комуникативно 
място, тази територия е идеална за ревита-
лизация. Жителите на ж.к. Красна поляна на-
стояват общежитията да се премахнат от 
години и досега Столичната община не е успя-
ла да създаде ефективен план за преместване 
на обитателите им и внасяне на ред в района. 
Пространството около общежитията тъне в 
мръсотия, а инфраструктурата е разбита. С 
изострянето на недостига на адекватни об-
щински жилища и нуждата от изграждането 
на нормални, подредени, чисти и добре проек-
тирани нови квартали, се налага преоценяване 
дали Общината може да си позволи да остави 
неизползван потенциала на толкова голяма 
територия.

Тя може да бъде преобразена с 
изграждането на нови жилищни сгради 
на не повече от пет етажа, с широки 
междублокови пространства, детски 

площадки и голяма детска градина.

С такава плътност на застрояване, в тери-
торията могат да се осигурят приблизително 
600 нови общински жилища.
С построяването на този нов квартал иска-
ме част от жилищата в него да се продават 
на реални пазарни цени, както и на преферен-
циални такива за млади семейства. Така ще га-

рантираме, че макар и общински, тези жилища 
няма да са ново вертикално гето, населявано 
само от социално слаби.

За да бъде един квартал поддържан, 
жив и безопасен, той се нуждае от 
разнообразен микс от обитатели.

Всеки голям град разполага с подобни квартали 
и чрез тях дава възможност на всички да 
живеят в нормални условия. Градовете, 
които са притегателни центрове изпитват 
сериозен недостиг на жилища и това поддържа 
цените високи. Средната цена на недвижимите 
имоти в София в края на 2018 г. достигна при-
близително 1000 €/м2, а цената на жилищното 
строителство “до ключ” - между 380 и 450 €.

За да е поносима инвестицията, пълната ре-
витализация на Виетнамските общежития, 
заедно с изграждането на новия квартал, 
улиците, детската градина и оформянето на 
междублоковите пространства може да бъде 
разпределено в 4-годишна програма. Тя ще 
осигури голям брой нови достъпни жилища. 
Ще работим с банковите институции за 
създаване на специален кредитен продукт, 
позволяващ на млади и многодетни семейства 
да ги закупят.

виетнамските общежития - 
нов кваРтал с достъпни жилища
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I.4. Улеснена процедура за смяна на 
адресна регистрация
Всички искаме качествено построени улици, дос-
татъчно детски градини, училища и паркинги 
в кварталите си. Това няма как да стане, ако 
десетките хиляди живеещи в София без адресна 
регистрация са невидими за общинските звена 
планиращи инфраструктурата и бюджета.

Правата на наемателите в София са незащитени

За да се справим с този проблем, ще насърчаваме 
регистрацията за живеещите под наем. За целта 
ще разработим опростен модел за адресна регис-
трация за наемателите като отговорността за 
потвърждаване на информацията ще бъде в oб-
щината.

Искаме всеки наемател да има свободата 
да заяви промяна на настоящия си адрес, 
като oбщината валидира искането му с 

наемодателя.

Така не само ще се елиминира възможността да 
се укриват дължими данъци, но наемодателите 
няма да бъдат затормозявани с тромави регис-
трационни процедури. Наемателите пък ще имат 
сигурност, че договорът им за наем е регистри-
ран, с което нарушения и от двете страни ще 
бъдат силно ограничени.

При всяка нова регистрация ще предлагаме ед-
нократна промоционална цена за годишна карта 

за градския транспорт и общинските спортни и 
културни обекти. Така активно ще поощряваме 
новопреместилите се в София да не увеличават 
и без друго сериозната степен на моторизация в 
града, а да ползват алтернативни форми за прид-
вижване.

II. пРемахване на гетата 
без “замитане под 
килима”

Един от най-сериозните социални проблеми 
в София е съществуването на гетата: тези 
изолирани части от града са нелицеприятни, 
опасни, недостъпни и занемарени, а живеещите в 
тях - умишлено държани в икономическа и социална 
изолация. Да, почти универсално, населението 
в гетата е от ромското малцинство и зависи-
мостта им от държавната социална система ги 
прави евтин и контролиран електорат.

Гетото е преди всичко социален проблем. Много от 
обитателите му са приели за нормална неговата 
наситена с мизерия, беззаконие и безхаберие сре-
да. Игнориране или допълнително изолиране само 
ще концентрира проблема. Никой не иска да живее 
до опасна, замърсяваща, неуважаваща законите 
общност - протестите срещу замърсяването 
на въздуха на жителите на ж.к. Овча купел, Красна 
поляна и Западен парк го доказаха. Решението не е 
да я изгоним, а да работим всички софиянци да са 
еднакво отговорни за това как изглежда града ни. 
Това означава и неуважаващите или неразбиращи-
те правилата да бъдат подвеждани под отговор-
ност. Не само в гетата - в целия град.

Основни проблеми в гетата са ниското 
качество на жилищните постройки, 

неизвестна или нелегитимна 
собственост на земята под тях и 

липсата на инфраструктура.

В много от случаите сградите са незаконни, не-
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декларирани и неотговарящи на строителните 
стандарти самоделни конструкции, които пред-
ставляват опасност за обитателите си и чието 
отопление отнема огромен финансов и енергиен 
ресурс. Вместо живеещите в тях да инвести-
рат парите си в подобряване на жилищното си 
положение, те буквално ги “пускат през комина”, 
тровейки себе си и околните. Поради отсъствие 
на адекватна улична мрежа, във вътрешност-
та на махалите има сериозен риск от стихийни 
пожари, а спешните медицински служби не могат 
да достигат адресите. В части от махалата до 
кв. Филиповци и в кв. Факултета уличната мрежа 
е окупирана от застрояване и е непроходима, а 
пътна настилка, сметоизвозване, осветление и 
т.н. е рядкост.

Съществуват “горещи точки” на неотговаря-
щи на дори минимални строителни стандарти и 
условия за живот махали, появили се върху частни, 
общински и държавни терени. Такива са:

• части от застрояването в кв. Факултета;
• части от застрояването в кв. Христо Ботев;
• махала пред бл. 14 в ж.к. Сердика;
• махала до ул. Кукуш в ж.к. Захарна фабрика;
• махала до кв. Филиповци;
• махала, навлизаща в Западен парк;
• махала в кв. Орландовци.

II.1. Стратегия за 
преструктуриране на махалите
Необходима е стратегия, способна да адресира и 
идентифицира всички градоустройствени, ад-
министративни и законови конфликти в рамките 
на махалите. В много голяма част от негодните 
за обитание гета, конкретно за тези в кв. 
Филиповци, Орландовци и ж.к. Сердика, заселилите 
се в тях не са собственици на терените, върху 
които са изградили жилищата си. Има немалко 
случаи, в които живеещите на дадена земя се 
смятат за собственици, защото са заплатили за 
нея, но сделката не е вписана в Имотния регистър, 
а не липсват и случаи, в които закупената земя не 
е била собственост на продавача изобщо.

За махалите в кв. Филиповци и Факултета има 
влезли в сила подробни устройствени планове, 
урегулиращи територията. Статутът на земя-
та в кв. Факултета и кв. Христо Ботев в голямата 
си част е уреден в полза на сегашните обитате-
ли, като преобладаващият проблем е с надхвър-
ляне на застроителните параметри в рамките 
на собствеността и застрояване, неспазващо 
имотните граници. В кв. Факултета има значи-
телен брой пристройки, застъпващи общински 
имоти, отредени за улична мрежа.

Виетнамските общежития  
© Нели Томова 

© e-vestnik
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Ще разработим план за 
преструктуриране на проблемните 
територии, като с приоритет ще 

бъдат имотите, които имат уредена 
собственост върху земята

и (част от) реализираното застрояване. Искаме 
жителите на махалите, уредили и способни да 
докажат собственост върху земята, която 
обитават, да разполагат с добре разработена 
пътна карта за преструктуриране на имотите 
си от плътнозастроени с негодни за обитаване 
(и частично незаконни) пристройки към многофа-
милни кооперации, отговарящи на строителните 
норми. Според публикуван доклад на СНЦ “Иници-
атива за равни възможности”1 жилищната площ 
на глава от населението в ромските обособени 
квартали е около 10 м2, сравнено с 25 м2 при оста-
налото население.

1 Разрушаването на незаконни жилища в ромските 
махали: Устойчиво решение за ромска интеграция или проблем 
на дискриминация на ромите в България? стр. 14

Насърчаването на съвестните и законни 
собственици в махалите да строят и отдават 
под наем апартаменти в собствените си сгради 
значително ще подобри възможностите на 
общината да ускорява преструктурирането на 
урегулираните махали и да повишава качество-
то на живот в тях, реализирайки уличната мрежа 
и комуникациите. Увеличаването на жилищния 
капацитет в урегулираните махали ще позволи 
и премахването на незаконните такива без да 
се разкъсват или изселват семейства и да се 
нагнетява напрежение.

Политиката на насърчаване на ромите да прес-
труктурират и узаконят имотите си ще со-
циализира кварталите и ще позволи да се намали 
сегрегацията, както и локалната и изнесена прес-
тъпност, която съществува сега. Адекватна 
инфраструктура и годен за обитаване сграден 
фонд са най-ефективната мярка за повиша-
ване качеството на живот и икономическата 
активност. За целта ще приложим медиаторска 
програма за разясняване и насърчаване на инвес-
тиционните процедури, позволяваща на всички 
жители на махалите да се ползват от общински-
те градоустройствени услуги. Ще изготвим и 



187

типови проекти за многофамилни къщи за всички, 
които имат готовност да преструктурират 
постройките си, както и ще осигурим достъп 
до строителни материали за социално слабите, 
които имат собствени терени.

III. икономическо 
Развитие, Равенство и 
защита на Рискови гРупи

Едно общество, което не се грижи за най-уязви-
мите си членове, не може да се грижи за себе си. 
Системните проблеми с включването на хората 
с увреждания, старите ни съграждани, защитата 
на жертвите на насилие, младите родители и 
социално слабите, са причина много от тях да се 
чувстват пленници на собствените си домове 
или още по-лошо - странични наблюдатели на 
собствения си живот. Недопустимо е в модерен и 
икономически развиващ се град наши съграждани 
да са практически невидими или да се чувстват 
нежелани. Всеки софиянец, поставен в изолация, е 
пропуснат шанс за нашия град да бъде по-богат, 
по-цветен, по-жив. Знаем, че в социалната ни 
система има дефицити. Там, където не можем да 
допринесем с лична експертиза, ще разчитаме на 
задълбочени партньорства с експертни и други 
организации. 

Искаме София да е хармоничен, богат и толеран-
тен град. Всички нейни жители да водят достоен 
и сигурен живот - без страх от социална и ико-
номическа изолация, насилие и престъпност. Тъж-
ните статистики от последните две години, 
разкриващи грозната действителност на про-
блемите с домашното насилие и несекващите но-
вини за самотни възрастни хора, оцеляващи в са-
мота и нищета, трябва да останат в миналото. 
Родителите, бабите и дядовците ни заслужават 
да прекарват старините си щастливи, активни и 
обгрижвани от нас - по-младите. Ще работим за 
много повече социално включване на възрастни-
те ни съграждани, особено на тези, останали без 
спътници в живота. За нуждаещите се от закри-
ла ще разработим адекватни програми за реинте-

грация в обществото без страх.

Всички патрулиращи полицаи 
ангажирани в структурата на Общинска 

полиция, както и служителите в 
администрацията, занимаващи 

се с изолирани или рискови групи, 
ще преминават обучения и подбор, 
позволяващи им да разпознават и 

реагират правилно на поведението и 
нуждите на хората.

Така ще можем да гарантираме, че ще имат 
нужните подход и социални умения за работа с 
гражданите, за да могат както да въдворяват 
ред, така и да изграждат взаимно доверие - да 
ги подкрепят и да им помагат.  Искаме присъст-
вието на полицаите в местните общности да е 
търсено и приветствано, а посещението на об-
щинската администрация да не е изнервящо или 
обезверяващо.

За да ускорим икономическото развитие на всички 
софиянци ще работим активно с бизнеса за мак-
симално улесняване на зависещите от общин-
ската администрация процедури за стартиране 
на бизнес, както и ще стимулираме създаването 
на малки и микропредприятия, занаятчийници и 
чисти производства навсякъде в града.

III.1. Възпитаване на 
предприемачески дух в децата
В края на 2017 г. Столичният общински съвет 
учреди Център за подкрепа за личностно развитие 
– кариерно ориентиране и консултиране, чиято 
цел е да провежда образователни консулта-
ции с учениците в софийските училища, за да ги 
подготви да направят правилен избор на кариера 
или горна степен на образование. Тази дейност 
обаче е ограничена единствено до няколко учебни 
часа.
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С програмата си “Образование 24/7” ще надгра-
дим дейностите на центъра с целогодишно про-
веждане на образователни курсове в общински-
те училища, предоставящи на учениците в горен 
курс практически знания за бизнеса -

как се регистрира фирма, как се попълва 
данъчна декларация, разработване на 

бизнес план, работа с администрацията 
и т.н.,

а за децата в предучилищна и начална степен 
да осигурява образователен блок със симула-
ционни игри, поощряващи предприемаческия 
дух и разясняващ защо възрастните ходим на 
работа. Центърът ще организира лекции и дни 
на отворените врати в различни базирани в 
София компании, с които да запознава децата с 
градската икономика.

III.2. Посредничество за 
образование и социално включване
Социалното включване и трайното задържане на 
деца от рискови групи в училище е тема, по която 
от години се работи активно. Резултатите от 

този труд са налице:

броят деца от ромски произход, трайно 
посещаващи училище всяка година 

расте, а с това - и възможностите им да 
водят добър и достоен живот.

Ще оказваме пълна подкрепа на медиаторските 
организации и ще запазим доказалите се като 
успешни партньорства, подобряващи шансовете 
за всички. Ще създадем условия за курсове за прек-
валификация и повишаване на квалификацията за 
всички желаещи, както и ще изградим стажант-
ски програми и схеми за чиракуване в общинските 
предприятия.

III.3. Адекватни кризисни центрове 
за временно настаняване
Жертвите на насилие, особено случващото се в 
семейството, често се обрисуват в публичното 
говорене като съучастници в собственото си 
страдание: „щом стоят до насилника си и тър-
пят, значи им е добре“. Ние разбираме, че понякога 
опцията да избегнеш едно страдание, за да изпад-
неш в несигурност, не винаги е приемлива.

Затова ще изработим координационно 
звено, работещо пряко със СДВР, 

поемащо случаите на докладвано насилие. 
Чрез него ще можем да предложим 

възможност за достойно и безопасно 
временно настаняване на всеки нуждаещ 

се от закрила.

Това звено ще осигурява консултации със 
социални работници, юристи, психолози и лекари, 
за да помогнем на жертвите да се реинтегрират 

в обществото, както и да потърсят правата си.
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III.4. Достойна среда за хората с 
увреждания
Най-онеправданите ни съграждани са хората с 
увреждания. Страдащите от зрителни проблеми 
и с намалена подвижност не могат безопасно да 
се придвижват самостоятелно, защото средата 
е изключително враждебна към тях. Всички мерки, 
които предвиждаме за преосмисляне на градската 
среда, ремонт на публичната инфраструктура и 
подобряване на градския транспорт са насочени 
към осигуряване на независим живот за всички.

Хората с увреждания имат нужда от достъпна 
среда, за да водят пълноценен живот

За да гарантираме независимостта на 
хората с увреждания, ще оборудваме всички 
метростанции с брайлова диаграма за ориента-
ция, а на по-натоварените спирки на градския 
транспорт ще добавим брайлова версия на раз-
писанията. Строго ще следим за изпълнението 
на тактилни и водещи ивици в градските прос-
транства, така че придвижването на лицата с 
увредено зрение да бъде максимално улеснено. На 
значими кръстовища ще оборудваме светофари-
те с релефни схеми даващи информация за броя 
ленти и ситуацията в кръстовището.

По примера на много градове в Европа, всички 
общински служители, които участват в проек-
тирането, изграждането и контролирането на 
градската среда, ще преминават всяка година 
обучителни симулации, които ги поставят в ро-
лята на хора с увреждания. Целта ни е те да имат 
пряк опит с детайлите на градската среда, които 
създават проблеми на хората в неравностойно 

положение.

За глухонемите ни съграждани ще 
работим за осигуряване на обучени в 

жестомимична комуникация служители 
на гише.

III.5. Активни и щастливи 
пенсионери
Самотата и характерните за остаряването за-
болявания са двата основни фактора за влошава-
не качеството на живот на възрастните хора.

Пенсионната възраст би трябвало да е 
време за заслужена почивка, затова ще 

обърнем значително повече внимание на 
общинските пенсионерски клубове.

Освен предоставяне на помещение, където те 
да се събират и социализират, през Дирекция 
“Социално подпомагане” ще договаряме групови 
отстъпки за членовете им за спортни занимания, 
различни спа и рехабилитационни терапии, 
театрални постановки, кинопрожекции и т.н., а 
съвместно с Българския туристически съюз, ще 
им осигурим разнообразни пакети за подходящи за 
тях екскурзии и организирани разходки.

С преференциално договаряне на различните 
възможности, членството в пенсионерските 
клубове ще работи също като популярни услуги 
от вида на MultiSport. Така себестойността на 
всяка налична дейност значително се понижава 
и става достъпна за старите хора с фиксирани 
доходи, а посещенията и ползването на всички 
услуги в общинските галерии, музеи, балнеологич-
ни и спортни центрове ще останат безплатни. 
Това на свой ред ще позволи по-дейно участие на 
многократно повече хора. Всеки новопенсионирал 
се софиянец ще получава специална клубна карта 
в деня на своето пенсиониране и при желание - ще 
може да я активира в кварталния пенсионерски 
клуб.
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III.6. Предоставяне на услуги за 
домашни грижи
В София броят на хората над 65 години е близо 
230 000 души2. Те са наши родители, баби и 
дядовци и заслужават да изживеят достойно 
своите старини. За съжаление не всички могат 
да разчитат на подкрепа от своите роднини и 
немалка част от тях живеят с месечни доходи под 
прага на бедност. Ние смятаме, че не трябва да 
се допуска възрастните ни съграждани да бъдат 
обречени на мизерия и да се лишават от храна, 
уют и лекарства.

Социалният патронаж е опора на възрастните, 
за които няма кой да се грижи

Затова чрез общинските ресурси ще обърнем 
специално внимание на подобряването на живота 
на възрастните хора

не само чрез изграждане на по-достъпна 
инфраструктура, но и чрез осигуряване 

на специално внимание и грижи по 
домовете.

В столицата вече има сформирано дружество за 
социален патронаж, към което ще насочим повече 
ресурси. Също така на територията на града 
действат и неправителствени организации като 
БЧК или Каритас, с които ще започнем активна 

2 Национален статистически институт - Население 
към 31.12.2018 г. по области, възраст, междуживеене и пол

работа за това броят хора обхванати от тях да 
се увеличи значително.

Нашата цел е възрастните хора да получават 
медицински (инжекции, грижа за рани, превръзки, 
мерене на кръвно и др.), личностни (къпане, 
тоалет, смяна на памперси) и социални (закупу-
ване на медикаменти и други необходими пособия, 
връзка с личен лекар и др.) грижи в своите домове. 
Също така ще създадем повече възможности за 
социална реинтеграция на самотните възрастни 
хора, инвестирайки в съществуващи и създаване 
на нови клубове на пенсионера. Считаме, че чита-
лищата са подходяща среда, в която този процес 
може да се случва, включително така ще бъде 
улеснена и комуникацията между поколенията.

Планираме да се възползваме от опита на градове 
като Варшава и ще въведем партньорска програма 
между общината и желаещи да помогнат фирми 
за осигуряване на безплатни дребни ремонти 
и услуги по домовете за възрастни граждани 
и социално слаби. Такива са подмяна на крушки, 
ремонт на електроуреди, ВиК, почистване, боя-
дисване и др.

III.7. План за интеграция на 
бездомните
Хората без дом в София се увеличават всяка 
година и техният брой надхвърля 500. Огромна 
част от тях са оставени без грижа от нацио-
налните и местни власти, което не само създава 
проблеми със сигурността в града, но и силно 
влошава здравето им. За съжаление, често без-
домните са в алкохолизирано и неприемливо хи-
гиенично състояние, а част от тях са агресивни. 
Това кара гражданите да избягват подлезите, 
парковете и градския транспорт. Въпреки уве-
личаващия се проблем, Столичната община 
разполага само с един център за временно нас-
таняване с капацитет от около 170 места - три 
пъти по-малко от официалния брой бездомни в 
града. 

За нас е важно да започнем разрешаването на 
този градски и хуманитарен проблем. Затова ще 
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почерпим опит от Любляна, където през послед-
ните години бяха положени значителни усилия за 
подобряване на живота на бездомните.

Първа и най-важна административна 
мярка ще бъде обвързването на 

посещение в центъра за временно 
настаняване с полагането на 

елементарни хигиенни грижи -

къпане и подстригване. Експертният капацитет 

на центъра трябва да бъде значително подсилен 
с назначаването на амбициозни социални 
работници и психолози. Необходимо е и включване 
на сътрудници, които да помагат с ваденето 
на документи за самоличност и намирането на 
подходяща работа. Ще започнем и подготов-
ка за изграждане на нов център за настаняване, 
включващ и отделни помещения за жени, за да им 
осигурим по-голям комфорт. Искаме да помогнем 
на бездомните, за да ги върнем към нормален начин 
на живот и трудови навици. Тези хора са наши съ-
граждани и техните проблеми не трябва да бъдат 
замитани под килима.
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София е най-големият, най-богатият и най-привлекателен за бизнеса град в 

България. Това прави необходимо общинската администрация да работи ефективно 

и прозрачно, на база ясни и добре разписани правила, които поощряват бизнеса и 

гарантират високо качество на живот на всички софиянци.

В момента общинската администрация не може да се похвали, че работи така. 

За повечето софиянци, Столичната община и „апатичен чиновник“ са синоними – 

администрацията реагира бавно на сигнали за нередности, ако го направи въобще, а 

много от процесите за включване и консултация с жителите на София са тромави, 

безотчетни и не влияят по никакъв начин на взимащите решенията.

През последните десет години почти нямаше ден без скандал: съмнения 
за корупция, ниско качество на реализираните проекти и най-вече – 

нежелание грешките да бъдат признавани и използвани като повод да се вземе поука. 

Дългогодишното натрупване на неразрешени проблеми, замитането им под килима и 

неспособността на досегашните управляващи да дефинират и следват приоритети 

доведе до пълен срив в доверието на столичани към общинските чиновници.

От основаването си насам, Спаси София търси начини да мотивира софиянци 
да се самоорганизират и да изискват отговори на поставените въпроси и решения 

за възникналите проблеми. Оказвахме подкрепа на редица инициативни комитети 

на хора от квартали като Манастирски ливади, Витоша, Слатина, Панчарево и 

др. Призовавахме гражданите да внасят официални жалби и сигнали по въпроси, 

касаещи развитието на София. Разработихме и Наръчник на активния гражданин, 

който изброява контактите на компетентните институции за ежедневни проблеми 

като липсващо осветление, дефекти по пътната инфраструктура, замърсяване и 

др. За съжаление, работата ни с общинския чиновнически апарат ни убеди, че той е 

атрофирал и има спешна нужда от реформа.

ЕфЕктивна администрация на 
Един клик разстояниЕ09



195

I. рЕформа и 
оптимизация на 
администрацията

Структурата и размерът на общинската адми-
нистрация са значително деформирани. Освен че 
Столичната община е втората по територия 
в страната, в нея освен София попадат още 
37 населени места, разпределени в 24 районни 
администрации. Това означава, че в нея има 62 
кметове, над 120 зам.-кметове или специали-
сти, 25 главни архитекти и хиляди чиновници в 
стотици дирекции. Всяка година Столичната 
община разходва над 90 милиона лева за издръжка 
на тази администрация.

Общинската администрация е структурирана в 
направления, дирекции и отдели, подчинени пряко 
на кмета или на ресорни зам.-кметове. Така задъл-
женията на различните ѝ звена са относително 
балансирано разпределени, но с времето изпъл-
няващите ги отдели са изостанали от реалното 
развитие на града и произлизащите от него по-

требности. Липсват важни отдели, други са 
остарели и могат да се закрият, а трети не са в 
правилното звено на администрацията.

I.1. Нужните на София 
законодателни промени
Повечето от проблемите, свързани с това как 
работи Столичната община, за съжаление, са 
резултат от прилагането на действащото за-
конодателство. За нас поправянето на допусна-
тите от Народното събрание грешки е основен 
приоритет – видно е от резултатите на 
работата на общината, че има спешна нужда от 
промяна в следните закони:

• Закон за териториалното деление на 
Столичната община и големите градове 
(ЗТДСОГГ);
• Закон за министерство на вътрешните 
работи (ЗМВР);
• Закон за железопътния транспорт (ЗЖП);
• Закон за устройство на територията (ЗУТ);
• Закон за движение по пътищата (ЗДвП).
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Всеки един от тях поставя ограничения, пречещи 
на София да се развива правилно, но изброените 
далеч не са единствените. За нас е от първосте-
пенно значение правният отдел на Столичната 
община да е мотивиран и ангажиран с непрекъс-
нат одит на законоприлагането и формулирането 
на предложения за корекции. Спаси София винаги 
е настоявала, че пасивното прилагане на зако-
ни, които вредят на софиянци или пречат на об-
щинската администрация да работи ефективно, 
следва да бъде критикувано.

София има не само правото да предлага 
промени в законодателството, а 
и да ги изисква от парламента и 

правителството.

Изброените закони определят какво е терито-
риалното деление на общината, пречат на съз-
даването на ефективна и работеща Общинска 
полиция и създаването на външна за “БДЖ-Път-
нически превози” градска железница. Те създават 
и множество възможности да се заобикалят 

предвижданията и мерките на общината за това 
как изглежда и се ползва градската среда и т.н. 
Промяната им е важна стъпка към реализирането 
на множество пакети с мерки описани в План за 
София, затова ще работим активно с Народното 
събрание за промяната им.

I.2. Намаляване на броя райони 
Като столица София е със специален статут 
– общият ѝ устройствен план се гласува и 
приема от Народното събрание под формата на 
Закон за устройство и застрояване на Столич-
ната община (ЗУЗСО), но въпреки това тя не е 
свободна да решава собственото си територи-
ално деление. По силата на ЗТДСОГГ Столичната 
община е разделена на общо 24 района. 

Реална децентрализация не съществува – 
районните администрации и кметствата не 
разполагат със собствени бюджетни средства, 
с които да финансират важни за общностите 
им проекти, а зависят от благоволението на 
ул. Московска №33 за всяка по-сериозна намеса 
в градската среда. Разбираемо, това им връзва 

Средец
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ръцете, което освен пречка пред балансираното 
развитие представлява и сериозна тежест върху 
бюджета на града.

Районите драстично се различават по площ, 
население, характер на проблемите им, икономи-
ческа мобилност и др., а границите, определени от 
законодателя изкуствено разделят територии, 
които трябва да се управляват заедно. Такава 
например е пешеходната зона по бул. Витоша, 
поделена между районите Средец и Триадица.

За да се промени броят на районите, действа-
щият в момента ЗТДСОГГ трябва да се промени 
и определянето на границите на районите в Со-
фия да се върне под управлението на софиянци 
през изработката на Общия устройствен план. 
Тази промяна ще позволи в същите граници да се 
определят зони за реагиране на спешните служ-
би (полиция, противопожарна служба, спешна ме-
дицинска помощ и др.), а по-малкият брой райони 
позволява определянето на бюджети, управлява-
ни пряко от районните кметове и тяхната адми-
нистрация.

Ще работим за преструктурирането на 
районите от 24 на 9 и за окрупняването 

на кметствата там, където населените 
места вече не функционират като 

обособени селища, а като пълноценни 
квартали на София,

като с. Лозен, Мрамор, Бистрица и Железница. Това 
не само ще интегрира по-добре територията, но 
и ще освободи значителен ресурс, понастоящем 
потъващ в дублираща функциите си неефективна 
бюрокрация.

Oсигуряването на ефективна цифрова адми-
нистрация и изнесени клиентски центрове ще 
подобри административното обслужване на 
гражданите и ще намали разходите.

I.3. Целенасочена администрация с 
нова структура
Реформа в администрацията ще балансира кон-
тролните и развойните дейности. София няма 
нужда от повече зам.-кметове, а от подобря-
ване на комуникацията между тях. Настояща-
та структура струпва множество дейности в 
един отдел, което намалява неговата ефектив-
ност. Администрацията може да постига повече, 
ако контролните функции се разделят от ад-
министративните и ако експертите, наети да 
предлагат и прилагат практическите решения 
нужни за постигането на заявените от кмета 
и заместниците му политики, са свободни да 
работят.

Администрацията е сляпа за множество ключо-
ви механизми за подобряване на градската сре-
да – липсват ресурси за подготовка на София за 
либерализирането на комуналните услуги, желе-
зопътните пътнически превози, нулеви емисии 
и др. Ако искаме София да не е страничен наблю-
дател на бъдещето на иновативни технологии и 
микроикономика, администрацията трябва да из-
гради звена за медиаторство, планиране и анализи 
съвместно с неправителствените организации 
и бизнеса. Отсъства и важен инструмент за ко-
ординация между зам.-кметовете, упражняващи 
инвеститорската програма на общината, което 
коства на софиянци време, неудобства и най-вече 
- финанси.

Ще разработим нова структура 
на администрацията, отразяваща 

желанието ни тя да е ориентирана към 
постигане на конкретни цели -

създаването на нови отдели, занимаващи се с им-
плементацията на секторни политики. Например 
в Направление “Транспорт и комуникации” пред-
виждаме сливане на Дирекциите “Транспорт” и 
“Анализ и управление на трафика” в един мулти-
дисциплинарен екип, който да управлява цялост-
ната градска мобилност в София. Той ще събира и 
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Цели пет общински предприятия управля-
ват и развиват пазарите в София. Всички те 
имат отделни директори и ръководство, а 
администрацията и различните им отдели се 
повтарят. Пример за неефективността на 
сегашната структура е общинското предпри-
ятие “Пазари Възраждане” ЕАД, в което има 74 
души персонал, ръководство и шест различни 
отдела за управлението на само два пазара. 

Няма никаква необходимост, нито логична 
причина за подобна организация и припокрива-
не на структурите. Затова ние ще пристъпим 
към обединение на петте предприятия в 
едно - “Пазари София”. Така ще съкратим ръ-

ководния и административен персонал, като 
всички отдели с дублиращи функции ще бъдат 
обединени. С това ще постигнем по-добра 
ефективност на дейностите, по-добри цени 
на търговете и единна визия и поддържане на 
всички пазари на територията на Столичната 
община. Ще инвестираме спестения финансов 
ресурс за капиталови вложения, като обновя-
ване на пазарите и прилежащата им градска 
среда, започвайки с онези в най-лошо състояние 
-  пазар Димитър Петков и животинския пазар 
Подуяне. Ще се възползваме от финансови ин-
струменти като Фонд за устойчиви градове, 
за да обновим и изцяло модернизираме и други 
пазари. 

I.4. сливанЕ на общинскитЕ пазари в Единно 
прЕдприятиЕ

Женски пазар
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анализира данни за състоянието на движението 
на градския транспорт, автомобилите, пешеход-
ците и велосипедистите, както и ще координи-
ра процесите на проектиране, строителство и 
поддръжка на инфраструктурата с оглед на мак-
сималното му улесняване.

Структурата, която предлагаме, канализира 
работата на администрацията към постигане 
на конкретни цели и намаляване на бюрокрация-
та. Така, малки екипи могат да постигат много 
повече. Оформянето на документи, отговорите 
към гражданите и грижата внасяните от тях 
сигнали, жалби и запитвания да получат навреме-
нен отговор следва максимално да се изнесе от 
ресорните направления в координационно звено, 
подчинено на секретаря на Столичната админи-
страция и на зам.-кмета по законност, координа-
ция и контрол.

II. прозрачно и отворЕно 
управлЕниЕ

В една ефективна община комуникацията между 
отделите ѝ и с гражданите не може да става на 
хартия. Сканирането на един документ и при-
качването му в e-mail може да не отнема много 
време, но колективно, една базирана на аналогова 
комуникация администрация губи хиляди часове 
седмично в подобна безплодна дейност. Часове, 
които могат да се оползотворят в разрешаване 
на проблемите на града. Документи, създавани в 
общината и предавани между звената в сканиран 
вид са недостъпни за търсене, индексиране и сис-
тематизиране. Така самата администрация губи 
възможността бързо да търси и намира нужната 
ѝ информация, а общественият контрол на граж-
даните върху това какви решения се взимат и от 
кого e почти невъзможен.

Съществуващото виртуално деловодство, раз-
положено на http://call.sofia.bg може и трябва да 
се интегрира в единна и всеобхватна система за 
управление на процесите, в която всеки служител 
получава дневните си задачи и информира 

колегите си кога свършената от него работа 
е на разположение. Цифровизацията на всички 
дейности в документооборота на администраци-
ята е ключов фактор в нашия План за София.

II.1. Пълна дигитализация на 
общинските процеси
Всички услуги, които Столичната община пре-
доставя на гражданите, могат да се извършват 
и електронно с минимална човешка намеса. И в мо-
мента тя предоставя пакет от услуги чрез ин-
тернет, но той често е тромав, неадекватен или 
поне частично изискващ физическо присъствие 
“на гише”. В много малко административни услу-
ги “разрешението” изисква повече от проверка 
за конфликт с вече издадено такова. Това е рабо-
та, която компютрите могат да вършат хиляди 
пъти по-бързо и евтино от хора.

В рамките на предстоящия мандат най-накрая 
ще се въведат в експлоатация новите лични до-
кументи, позволяващи притежателите им да се 
идентифицират с тях и във виртуалното прос-
транство. Това на практика означава, че всички 
актуални електронни услуги, предоставяни от 
Столичната община трябва да се преработят - 
от идентификацията на заявителя, през концеп-
цията за тяхното извършване.

Успехът на предлаганата от нас 
административна реформа зависи 

от изработването на качествено и 
подробно задание за нов единен портал 

за административно и деловодно 
обслужване,

обхващащ, както заявяваните от гражданите на 
София услуги, така и административната работа 
по управлението на града, който да бъде готов 
възможно най-скоро след въвеждането на новите 
лични документи.
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II.2. Публичност и отчетност на 
взетите решения
Новите лични документи ще позволят и общин-
ските служители да подписват създаваните от 
тях документи без да се налага непрекъснато-
то им принтиране и сканиране. Публичността на 
електронния документооборот ще гарантира, 
че всеки интересуващ се ще може да извлече, 
прочете и подложи на критичен анализ всяка ин-
формация без да е необходимо разрешение. Целта 
ни е заявленията за достъп до обществена ин-
формация да станат излишна процедура.

Този подход няма да е ограничен само до админи-
страцията. Тъй като той ще наложи на чинов-
ниците да работят с изцяло цифровизиран доку-
ментооборот, всички доклади, проекторешения и 
позиции на постоянните и временни комисии към 
Столичния общински съвет, както и взетите 
на заседанията му решения, ще са на разположе-
ние във виртуалния архив - нещо, което сега не 
се случва. За софиянци, практическата страна на 
тази реформа е възможността всеки интересу-
ващ се от дадено звено, да получава e-mail с това 
какво и как се предвижда.

Общинските съветници са не по-малко 
общински служители от всеки редови 
експерт в администрацията - как са 
гласували, какви позиции са заемали, 

стенограмите от техните изказвания 
в комисия и на заседанията в пълен 

състав на общинския съвет трябва да са 
публично достояние в лесен за разбиране, 

четене и препубликуване формат.

Аналогично на заседанията на Столичния 
общински съвет, заседанията на комисиите 
трябва да се излъчват на живо. Публичността 
на заседанията, гарантирана със закон, е само 
на думи, ако казаното в тях остава без следа. 
Общинските съветници или който и да е 
обществен служител, не заслужава подобна при-
вилегия.

Заседанията на Столичния общински съвет 
не са истински публиччни

Същата тази система ще позволи и предварител-
ното публикуване на докладите, по които общин-
ските съветници дискутират на заседанията на 
комисиите към органа. Така гражданите и непра-
вителствените организации, които са отделили 
от своето време да присъстват на заседания на 
комисия ще могат да цитират, обсъждат и ко-
ментират конкретно докладите, които общин-
ските съветници разглеждат.

II.3. Редовен одит и оценка 
на работата на общинските 
служители
Във всяка голяма компания съществува процес на 
оценка на служителите. Той е създаден, за да из-
глажда и подобрява работния процес, но най-ве-
че - да награждава онези служители, които рабо-
тят по-добре. Ще работим за въвеждане на ясни 
стандарти за работа, за добре структурирана 
работна среда и за справедливо възнаграждение 
на труда на всеки общински служител - според 
резултатите от труда му, преизчислявано и пре-
оценявано всяка година.

Целта ни е да имаме мотивирана и 
проактивна администрация, ангажирана 

с решаването на стоящите на дневен 
ред проблеми, както и работната етика 

на Столичната община да осигурява 
шанс за кариерно развитие на млади и 

прогресивни експерти.

Досегашната практика с всяка смяна на полити-
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ческото ръководство да се провеждат чистки 
в администрацията е контрапродуктивна и не-
допустима. Знаем, че в нея има достатъчно ка-
чествени и компетентни хора, на които ще дадем 
свободата да работят, вместо през цялото 
време да са подложени на политически натиск.

III. ясни задължЕния 
и отговорности на 
софия(нци)

София е един от най-приватизираните градове в 
Европа - поддръжката на уличната мрежа, свето-
фарите и осветлението по нея, снегопочиства-
нето, поддръжката на зелените площи, смето-
събирането са дейности, които са разпределени 
между множество частни фирми, работещи за 
печалба. Така софиянци не могат да упражняват 
ефективен контрол върху резултатите им, а 

общинските структури могат единствено да 
налагат глоби - мярка, която очевидно не респек-
тира фирмите и е твърде слаб мотиватор. Ре-
зултатът от това са разбитите и тъмни улици, 
пълното отсъствие на градска хигиена, ежегод-
ните проблеми с почистването на снега и т.н.

София не разполага и с ефективна Общинска 
полиция, която да е под прякото управление на 
кмета. Задълженията да се съблюдава спазването 
на обществения ред, правилата за движение по 
пътищата, нормите за шум, прилично поведение 
и т.н. са разпокъсани между цяла плеяда институ-
ции.

III.1. Край на анонимните и 
безконтролни “поддържащи” 
фирми
Отдаване на основните системи за поддръжка 
на градската среда на осъществяващи печалба 
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от дейностите си фирми е модел, който се 
прилага рядко в градовете, които непрекъснато 
сочим за пример. Приватизацията на типични за 
общините дейности коства на софиянци милиони 
от градския бюджет без видимо подобрение, а 
общинската администрация не се чувства част 
от този процес, като контролните ѝ функции 
се свеждат до панически реакции, когато се 
установи обществено недоволство.

Тази разпокъсаност и липса на отчетност пречи 
на Столичната община да поставя конкретни из-
исквания към това как, кога и къде да се извърш-
ват съответните дейности. Например, ако Сто-
личната община иска изцяло да замени ръчното 
метене с машинно такова, ще може да го направи 
бързо и лесно ако го възложи на собственото си 
предприятие, отколкото да разчита, че ще успее 
да предоговори сключените дългосрочни догово-
ри с частните фирми.

Затова ще създадем общински 
предприятия, попадащи под прекия 

контрол на Столичната община, 
с управление пряко подчинено на 

експертните звена и зам.-кметовете.

След изтичане на вече сключените с частните 
фирми договори, общинските предприятия ще 
поемат дейностите им, като дотогава ще сме 
изградили нужния им оперативен капацитет. 

Така например, след осигуряване на необходимите 
техника и персонал, съществуващото общинско 
дружество “Чистота - Искър” ЕООД ще поеме 
изцяло дейностите по сметоизвозване, както и 
лятно и зимно почистване на Столичната община.

II.2. Създаване на работеща 
Общинска полиция
Вероятно най-яркият пример за нефункциони-
ращите контролни институции е казусът с не-
правилното паркиране в София. То в момента се 
“контролира” от три субекта: Пътна полиция, 
Център за градска мобилност и Столичен инспек-
торат. Ако някой софиянец реши да подаде сигнал 
за всички неправилно паркирани автомобили дори 
само на своята улица, вероятността да трябва 
да се свърже с трите поотделно и никоя да не си 
свърши работата е много голяма. Хаосът в раз-
делянето на отговорностите по спазването на 
правилата, създава, както невъзможност на ин-
ституциите да реагират, така и усещането у 
софиянци, че няма смисъл да изискват ред. Еже-
дневно из града се сблъскваме с нарушения, вслед-
ствие на липсата на управленски капацитет и 
решителност, продължаващи повече от десети-
летие.

Същевременно Столичната община 
плаща сериозни суми за поддръжка на 
имуществото, както и заплатите на 

служителите в Общинска полиция,

но те не са на подчинение на кмета на София. Така 
общината няма правомощията да определя при-
оритетите и целите на звеното - в момента 
това е задължение на СДВР. През годините това 
административно разделение се доказа като не-
подходящо. Създаването на ефективна Общинска 
полиция под прякото ръководство на кмета ще 
разреши голяма част от проблемите и ще намали 
съществено усещането за безнаказаност в сто-
лицата.
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Ще настояваме за промени в Закона 
за МВР, които да отделят Общинска 
полиция от министерството и да я 

преместят изцяло в структурата на 
Столичната община.

В процеса на трансформация на Общинска-
та полиция ще ползваме опита на партньорски 
столици като Прага и Варшава, които успешно 
въведоха и реформираха подобни структури 
преди повече от 20 години. За да осъществява 
постоянен и строг контрол, новата структура 
има нужда от поне 1000 полицаи, което ще 
позволи част от тях постоянно да патрулират 
по улиците. Работеща Общинска полиция не само 
ще покрива разходите за заплати на служители-
те, но е и инвестиция в подобряване на общест-
вения ред и сигурност. Част от полицаите ще 
бъдат отговорни за определени по-малки райони, 
които добре да познават - опит доказал се като 
успешен в много държави.  Целта ни е в Общин-

ската полиция да бъдат консолидирани всички 
контролни функции, като тя активно да следи и 
глобява за неспазването на общинските наредби 
и обществения ред.

Подобно на всички добре функциониращи градо-
ве по света, нейно задължение ще бъдат не само 
охраняването на мероприятия и публични сгради 
и пространства, но и съблюдаване на правилното 
паркиране и движение, както и спазването на БУС 
лентите.

Ще създадем специални екипи, които 
заедно с инспекторите на Столичния 

инспекторат да извършват ефективен 
контрол върху замърсителите на 

въздуха,

включително и в обектите където се изгарят 
забранени материали, строителните площадки, 
нерегламентираните продавачи по тротоарите 

Общинска полиция в Бърно, Чехия 
© tydenikpolicie.cz
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и неспазващите тротоарното право заведения. 
По подобен начин ще се упражнява и контрол по ре-
довността на пътниците в градския транспорт, 
като контрольорите няма да бъдат обект на 
сплашване, заради което в момента по определе-
ни линии контрол просто не се извършва. 

Неразделна част от новата Общинска полиция ще 
бъде и Зоополицията. Тази структура в момента е 
подчинена на МВР, като за столицата отговарят 
общо 15 полицая и един-единствен автомобил. 
Ние смятаме, че Зоополицията трябва да бъде 
част от подчинена на кмета структура, която 
да подпомага работата на общинското пред-
приятие Екоравновесие, отговорно за уличните 
животни. По този начин ще гарантираме макси-
мална координация между отделните структури 
и добро изпълнение на задълженията.  

За улеснение на гражданите и ефективното из-
ползване на ресурсите на Общинската полиция ще 
въведем единен градски номер, на който жителите 
на града ще могат да подават сигнали за всякакъв 
вид нарушения, без да бъдат препратени на друго 
място с редовния отговор “не зависи от нас, 
ние не можем да направим нищо”. Основната цел, 
която сме си поставили е, чрез формирането и 
оборудването на новата структура, граждани-
те да получат адекватна и навременна реакция, 
а София да стане далеч по-подредено и приятно 

място за живот.

III.3. Столичният инспекторат в 
активна нова роля

Столичният инспекторат е органът, който 
е натоварен с тежката задача да санкционира 
многобройните нарушители на общинските раз-
поредби. Институцията е задължена да следи 
за редица масово срещани нарушения, които 
създават чувство за анархия - паркираните в 
зелени площи и тротоари коли, превземането на 
тротоарите от заведения и магазини, извърш-
ване на нерегламентирана търговия, разполага-
нето на реклами и табели, както и за чистотата 
около строителните обекти. Нещо повече, ин-

спекторите имат ключова роля и в опазването на 
околната среда като следят за зелената система, 
нерегламентирано изгаряне на отпадъци и из-
хвърлянето на строителни материали.

Столичният инспекторат често си затваря 
очите пред много нарушители, независимо дали 
са обикновени граждани или (частни) юридически 
лица. Това се случва заради липса на воля от страна 
на политическото ръководство на общината. 
Време е тази общинска структура да бъде прео-
бразена по европейски образец, а нейната ефек-
тивност да бъде неколкократно увеличена. 

Незабавно ще предложим план за преструктури-
ране на Столичния инспекторат - за сметка на 
непродуктивните административни звена ще 
засилим контролните му функции, назначавай-
ки нови инспектори в отдели “Опазване на окол-
ната среда” и “Контрол на общинската инфра-
структура”. Също така смятаме, че заплатите 
на служителите трябва да бъдат увеличени, за да 
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не бъдат податливи на корупция, като обвържем 
възнагражденията с ефективността и резулта-
тите на всеки инспектор. От друга страна, чрез 
създаването на смесени екипи със служителите 
на Общинска полиция ще гарантираме, че инспек-
торите няма да могат да бъдат подлагани на на-
тиск и сплашване, което значително ще подобри 
ефективността и условията на тяхната работа. 

Инспекторатът има нужда и от 
опростяване на механизма за 

санкциониране - разпокъсаните между 
множество звена отговорности по 

налагане на глоби трябва да се обединят 
в един отдел.

Ще инициираме свикването на експертен съвет, 
който да преразгледа цялата нормативна база 
и да набележи мерки за улесняване на процедури-
те за налагане и събиране на глоби. Освен това 
ще преосмислим констативните протоколи и 
където е необходимо, ще предложим тяхното оп-
ростяване. Столичният инспекторат и реформи-
раната Общинска полиция трябва да разполагат с 
възможността веднага да издават предписания 
или да налагат и събират глоби. Снабдяването 
им с преносими устройства, печатащи фишове 
и квитанции за събраните глоби не е скъпо 
начинание, но осезаемо увеличава ефективност-
та на инспекторите.

IV. пряко участиЕ 
на гражданитЕ и 
общЕствЕни консултации

Прякото участие на софиянци в управлението на 
града ни е не само добър генератор на идеи, но и 
най-ефективната мярка за контрол над управля-
ващите. Включването на гражданите в процеса 
на вземане на решения осигурява алтернативна 
гледна точка и най-вече - изходни данни, нужни 
за адекватно управление. Отскоро в София има 
влязла в сила нова Наредба, регламентираща реда 

за провеждане на обществени обсъждания. В нея, 
не без помощта и настояването на неправител-
ствени организации, включително Спаси София, 
вече има задължение да се обсъждат заданията 
за големите устройствени процедури - подробни 
устройствени планове, мащабни реконструкции и 
т.н.

Това обаче не е достатъчно - за ефективното из-
ползване на потенциала на софиянци да предлагат 
правилните решения за града, Столичната община 
трябва да подпомага и насърчава участието им в 
процеса, организирането им в добре функционира-
щи общности, говорещи с един глас пред управни-
ците, чиято заплата плащат.

Процесът е труден и дълъг, и десетилетното 
трупане на грешки направи софиянци отчуждени 
едни от други или крайно негативни към всякакви 
промени. Разбираемо е да не искаш да слушаш за 
отнемане на ленти от улицата пред дома ти, 
когато си напълно зависим от автомобила си. 
Столичната община трябва да положи усилия 
да изгради конструктивен диалог с граждани-
те - да иска от тях данните, които й трябват, 
за да оценява правилно състоянието на града и 
да не се извинява с тях, когато дадено решение 
е неудобно. “Гражданите не го искат” е правилен 
отговор на много малко въпроси.

IV.1. Насърчаване на гражданската 
самоинициативност
Законът за управление на етажната собственост 
регламентира отношенията между собствени-
ците в многофамилните сгради, жилищните бло-
кове и жилищните кооперации. Но в кварталите, 
където повечето сгради са еднофамилни къщи 
отсъства каквато и да е организация на собстве-
ниците, помагаща им да планират развитието на 
квартала си заедно.

Изграждането на собственически 
асоциации е добър механизъм за 

координация между хората и общината.
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Столичната община може да насърчава създа-
ването им като организира локални обществе-
ни консултации, засягащи определени части от 
кварталите и поощрявайки жителите им да се 
организират. Така собствениците на имоти ще 
имат повече увереност да говорят, както и ще 
имат механизъм да се консултират помежду си и 
да излизат с обща позиция по въпроси, касаещи 
развитието на кварталите им. Не на последно 
място - ще могат да дефинират собствени 
правила за това как да управляват имотите си.

Всички искаме да живеем в красив и подреден град 
и искаме публичните пространства да са функ-
ционални и модерни. Работа на общината е да 
отговори на тези ни очаквания  като поощрява 
нас - гражданите, да го правим и поддържаме 
такъв. За това не е необходима административ-
на или каквато и да е друга реформа, а достатъч-
но диалогична администрация, която третира 
собствениците на имоти като достойни 
партньори в планирането на градските бюджети. 
Въвеждането на граждански бюджет ще направи 
участието на собственическите организации 
много по-ангажирани в привличането на високо-
качествени, но евтини за реализиране проекти.

IV.2. Диалог с гражданите, 
неправителствените и браншови 
организации
Администрацията на кмета Фандъкова обилно 
и по много се хвали, че е в непрекъснат диалог с 
неправителствените организации. Ако съдим 
по изказванията ѝ, работата с тях е обичайна 
практика всеки ден, по почти всеки въпрос. Ако 
попитаме самите неправителствени организа-
ции, обаче, почти няма да намерим такава, която 
да не си е патила от този “диалог”. Историите 
варират от пълно игнориране, какъвто е случаят 
и с нас по много от въпросите, за които искаме 
да говорим, до превземане на инициативи и пре-
връщането им от полезни в евтин ПР, какъвто бе 
случаят с Гората на София.

Този потенциал не може да се прахосва.

Не всички идеи са правилни, обосновани 
или дори възможни за реализация, но 

енергията на хора, превърнали любовта 
си към града в свое призвание, не може да 

се пренебрегва.
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Истинската диалогичност изисква работещ 
механизъм за изслушване и подлагане на анализ 
на идеите, генерирани от неправителстве-
ния сектор. С обновлението на структурата на 
общината ще създадем звено към Дирекция “Ко-
ординация и контрол”, организиращо тематични 
публични дискусии за обсъждане на проблеми и 
идеи, провеждащо изследвания и анализи на об-
щественото мнение за имплементираните 
политики и др. Имаме волята да се вслушаме в 
мнението на хората и да намерим правилния начин 
да разрешим техните проблеми.

IV.3. Нов състав и свежи идеи в 
експертните съвети
Експертните съвети са органът, който взема 
решения по целесъобразност - те са натоваре-
ни с отговорността да приемат и отхвърлят 
проекти. Като такива, те концентрират в себе 
си огромна власт да направляват и променят ус-
тройствените процеси в града. По времето на 
бившия гл. арх. Петър Диков експертните съвети 
бяха почти секретни - протоколите от заседа-
нията им не се публикуваха, докладите, които 
гледаха, също оставаха тайна за всички освен за 
допуснатите до залата. Днес, при наследникът му 
- арх. Здравков, някои от заседанията са публични, 
повечето доклади се публикуват, но работата 
на съвета често остава извън полезрението на 

софиянци.

Експертните съвети обаче имат нужда от нов 
регламент на функциониране, който да гарантира, 
че членовете им са ангажирани с проблема, който 
разглеждат, и че има причина да са там, а не при-
състват само телом. Крайно време е да отсеем и 
привлечем към този консултативен орган носи-
тели на новите методи на проектиране. Всеки от 
участващите в експертните съвети следва да е 
способен да вижда и предлага алтернативи, осо-
бено такива, които могат да обърнат тенденци-
ята проектите в София да са морално остарели 
още преди да напуснат чертожната дъска.  

Новите регламенти ще обхванат, както 
процедурите по свикване на членовете - 
кои са, кои институции представляват 

и т.н., така и процедурите по вземане на 
решение - ясна и спазваща се процедура 

на гласуване и подробно разписване 
на протоколите, както и задължение 
заседанията да се излъчват на живо.

Експертните съвети не работят с конфиденци-
ална информация и няма причина софиянци да не 
наблюдават работния им процес, дори и да нямат 
компетенциите да участват в дискусията.
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Въпреки че София разполага с огромен за страната ни бюджет, неговото 

изразходване се извършва непрозрачно и твърде често води до възпроизвеждане на 

порочната практика “ремонт на ремонта”. Много от дирекциите и дружествата на 

Столичната община работят неефективно, а затварянето на очите пред подобни 

проблеми води до по-малко инвестиции в развитие и подобряване на градската 

среда. Нуждата от оптимизация и реформа е най-осезаема и належаща в общинското 

дружество ЦГМ - станало символ на завишени разходи, корупция и шуробаджанащина. 

Липсата на управленски капацитет и политическа воля за сериозни реформи буквално 

изяждат данъците на софиянци и те не достигат за решаването на многобройните 

проблеми, с които ежедневно се сблъскваме. След като предприемем преструктуриране, 

сливане и цифровизация на общинските структури, ще оптимизираме разходите и ще 

изискваме далеч по-ефективна работа от тях.

След дългогодишното управление на г-жа Фандъкова, градът ни се намира 
в аварийно състояние. Нуждата от изграждане на базова инфраструктура като 

пробиви, булеварди, канализация и трамвайни трасета е огромна, а трагичното 

състояние на кварталите не допуска повече отлагане на инвестициите. Ние обичаме 

града си и искаме да започнем ускорено да решаваме натрупваните през годините 
проблеми. Крайно време е столицата на България да догони останалите европейски 

столици, но за това освен амбициозно управление е необходим и сериозен финансов 

ресурс.

В ситуация, в която София се нуждае от огромни и неотложни инвестиции 

за подобряване на инфраструктурата, не можем да си позволим да продължим 
популистката политика на управляващите по отношение на местните такси. Те 

не са актуализирани повече от десетилетие. Например таксата за тротоарно право 

стои непроменена от 2006 г., когато средните доходи в столицата бяха над три 

пъти по-ниски спрямо сегашните. Аналогично, таксите за разрешение за строеж 
са многократно по-ниски в сравнение с останалите балкански столици, което е 

една от причините за масовото презастрояване. Прекратяването на досегашната 

купуваща спокойствие политика е наложително, ако искаме да избегнем бъдещи 

шокови увеличения така, както се случи с цената на билета повишена драстично с 

60%.

Повече средства за По-
амбициозна софия10



211

Затова ще започнем дългоотлагания диалог с всички експерти, организации, 

заинтересовани страни и бизнеса за плавна актуализация на част от местните 

такси. Бизнесът и гражданите от години изискват качествена градска среда близо 

до имотите си, включваща равни улици и тротоари, качествено осветление, достъп 

до бърз градски транспорт, както и уредени зелени площи, игрища и площадки. 

Бизнес общността пък заявява готовността си да внася в общинския бюджет 

повече средства, но в замяна да получава добра градска и инвестиционна среда. Ние 

сме съпричастни с желанието им за активно включване в решаването на градските 

проблеми чрез справедливи и актуализирани към днешната икономическа реалност 
такси.

Като активен през годините участник в обсъжданията и наблюдател 

на процеса по формиране на бюджета на София добре разбираме проблемите 
в процедурата за разпределение на данъците на столичани. Категорично се 

противопоставяме на задкулисно разпределяне на бюджет за милиарди без 

възможност за реално участие на гражданите. Ще се стремим към нов, прозрачен и 

приобщаващ начин на оформяне на приоритетите и разпределяне на средствата, 
който да започва още през лятото на текущата година. В допълнение, по подобие 

на европейските градове ще инициираме създаването на Граждански бюджет, чрез 

който софиянци сами ще можем да предлагаме и избираме най-необходимите за нас 

проекти. 
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въПреки, че бюджетът на софия расте, тя има 
нУжда от още средства, за да реализира...

ремонт и строителство на пътна 
инфраструктура

изкупуване на терени, предвидени за 
публични нужди

ремонт и строителство на жилищна 
инфраструктура, комуникации и 
междублокови пространства

ремонт и строителство на централни 
публични пространства

закупуване на подвижен състав и 
увеличаване на транспортната задача



213

I. оПтимизация на 
разходите

С цел осигуряване на повече средства за инвести-
ране в капиталови проекти, подобряващи живота 
на софиянци, ще се заемем със сериозни и всеоб-
хватни действия за намаляване на неефективно-
то разходване в Столичната община. Като част 
от реформата на администрацията ще започнем 
ускорен процес по цифровизация на услугите и 
въвеждане на обслужване на едно гише. Това ще 
ни позволи да преместим човешкия потенциал 
в сфери, където той е истински необходим. 
Ще преразгледаме и дейностите на различни-
те общински дирекции и структури като ще 
премахнем или обединим онези с дублиращи 
се функции. Така например, транспортното 
планиране, транспортното управление и свър-
заните ремонтни дейности ще бъдат обединени 
в едно звено, което да замени сегашните три 
дирекции с отделни директори и администрация.

Основна част от нашия План за София е подобря-
ване на градския транспорт и мобилността в 
столицата, което не може да се случи без всеоб-
хватна и смела реформа на ЦГМ.

Предвиждаме да намалим ръководния 
персонал и излишната администрация 

и ще се фокусираме върху важни за 
гражданите дейности.

Като резултат от обединяването на обществени 
поръчки за ЦГМ и трите транспортни оператора 
очакваме намаляване на административните 
разходи и постигането на по-конкурентни цени 

на търговете. Надзора върху изпълнението на 
ремонтите и поддържането на уличната мрежа 
пък отново ще бъде в ръцете на Столичната 
община вместо да се ползват неефективните и 
скъпи услуги на частни дружества, работещи за 
печалба. В секторите, където е възможно и целе-
съобразно, ще започнем поетапно прехвърляне на 
типичните общински дейности от частни към 
общински дружества, с което ще подобрим ефи-
касността и ще спестим финансов ресурс.

С помощта на законодателни промени, прилагане-
то на съществуващите европейски директиви и

със създаването на черен списък за 
некоректни строителни фирми ще 
сложим край на прахосничеството 

заради порочната практика “ремонт на 
ремонта”.

Новите договори, които ще подписваме с 
фирмите, ще залагат далеч по-сериозни санкции, 
а след значително подобряване на капацитета на 
общинското предприятие за строителен надзор 
ще въведем постоянен контрол върху качество-
то на изпълнението. За да се осигури максимално 
добър ефект от парите на данъкоплатците, те 
трябва да се инвестират отговорно и прозрачно. 
Това ще осигури качествена и дълготрайна ин-
фраструктура и ще ни позволи да се фокусира-
ме върху решаването на проблемите не само в 
центъра, но и в останалите райони. Време е да 
сложим край на “ремонт на ремонта”, а от Спаси 
София през годините многократно доказахме, 
че имаме волята и експертното знание да го 
направим.
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II. Увеличаване на 
Приходите за Повече 
инвестиции

II.1. 5% от Данък общ доход да 
остава за общините
На предходните местни избори отново се 
заговори за нуждата общините да получават 
повече средства от генерираните в терито-
риите им приходи. Беше лансирана идеята върху 
събирания от държавата 10% Данък общ доход 
(ДОД), те да начисляват още 2%, за да посрещат 
разходите си. Очаквано тя беше заметена под 
килима с популистични обещания данъците да 
не се повишават. Проблемът с недостигът на 
средства за общинските бюджети обаче остава, 
особено в градове като София, към които е 
насочена вътрешна миграция. Не смятаме, че до-
пълнителни ставки са правилното решение - съ-
бираните в Републиканския бюджет средства са 
достатъчни, но сме категорични, че ясно дефини-
рана част от тях трябва да се връща в общински-
те хазни. От години Националното сдружение на 
Общините в Република България се бори поне 2% 
от събираните по ДОД средства да се връщат в 
общините, но до този момент не среща подкрепа 
от държавното управление.

Една от причините за този неуспех е, че за кме-
товете на най-големите и влиятелни градове, 
партийната лоялност е по-важна от дългосроч-
ното развитие на общините им. София може и 
трябва да се възползва от всичките ѝ лостове на 
влияние, като столица, за да защити обществе-
ния интерес.

Ще изискаме промени в Закона за 
държавния бюджет, позволяващи 5% от 
ДОД, както и значителна част от данъка 
върху наеми да се връщат в общинските 
бюджети. Това са над 50 млн. лв. годишно, 
изработени от софиянци, които трябва 

да останат тук.

Те ще позволят на София да обезпечи гражда-
ните с инфраструктурата, от която всички 
имаме нужда и са начин да се постигне истинска 
фискална децентрализация и независимост на 
местните власти.

II.2. Справедлива цена на 
разрешителното за строеж
Ръководената от г-жа Фандъкова Столична 
община не успя да намери решение за вкарване-
то на строителството в разумни граници и да 
съблюдава за спазването на правилата. Убедени 
сме, че развитието на София не трябва да се 
измерва в кубици излят бетон, а в количество-
то комфортни за обитаване квартали. За да не се 
налага да продължаваме да протестираме, за да 
запазим квартала си, да дишаме мръсен въздух, да 
се чудим къде да паркираме и къде е тротоарът, 
искаме да въведем далеч по-ясни правила и високи 
изисквания за оценка и отсяване на инвестицион-
ните намерения.

Един от най-значимите фактори, които доприна-
сят за безразборното строителство в София, е 
нелогичната цена, която се заплаща за разреши-
телно за строеж. Сравнена с останалите балкан-
ски столици, тя е неразбираемо ниска -

само 14 лв. за м2 в центъра при 100 лв. в 
Скопие, 396 лв. в Белград и 480 лв. в някои 

градове в Гърция.
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При средна цена от 2800 лв. за м2 в центъра на 
София, в общинския бюджет влиза несъществе-
на част - само 0,5% под формата на общинската 
такса.

От друга страна, сериозните инвеститори, кои-
то влагат милиони в своите проекти, очакват да 
получат нормална среда около обектите си - улици 
с тротоари и осветление, зелени пространства, 
достъп до училища, игрища и градски транспорт. 
Подобни очаквания имат и гражданите. Всичко 
това струва пари и няма как да бъде осигурено с 
твърде ниските такси, събирани от инвестито-
рите.

Представете си колко повече 
инфраструктура щеше да е възможно 

да се построи, ако таксите за 
разрешително за строеж бяха поне на 
нивото на градове в съседни държави.

Затова ще предложим поетапното им повишава-
не до нивата подходящи за европейска столица 
с амбицията да предоставя на гражданите си 
качествена градска среда и високо качество на 
живот. Заради ниските нива в момента, поетап-
ното увеличаване на таксата няма да доведе до 
сериозен скок на цените за купувачите на апар-
таменти. По-високите такси за разрешително 
за строеж биха били и естествена спирачка за не-
сериозни инвеститори и средство за превенция 
на изоставени строежи.

В консултация с браншовите организации на ин-
веститорите, както и експерти в областта на 
финансите, недвижимите имоти и урбанисти-
те, ще разработим ясен консенсусен план за по-

етапно постигане на поставените цели. Убедени 
сме, че ролята на бизнеса трябва да се засили, а с 
отговорно и амбициозно управление ще осигурим 
квартали с европейско качество на живот.

Всички събрани средства от 
разрешителните за строеж ще 

бъдат инвестирани в подобрения на 
съществуващата инфраструктура, 

строителството на липсващи улици, 
паркинги и детски градини, както и за 
изграждането на квартал Нова София.

С него едновременно целим сериозно намаляване на 
инвестиционния натиск в презастроените южни 
квартали и съживяване на северните райони.

II.3. Данък МПС - инструмент за 
борба с мръсния въздух
Огромният брой неекологични автомобили е 
сред факторите, които най-съществено до-
принасят за замърсяването и задръстванията 
в София. За разлика от битовото отопление, те 
замърсяват средата целогодишно не само с ФПЧ, 
но и с тежки метали и вредни газове. Смятаме, 
че като общество трябва да се стремим да 
възприемаме част от доказаните европейски 
практики в борбата с мръсния въздух и безкрай-
ните задръствания, разбира се съобразявайки се 
с нашите собствени възможности и ограничения.

Въпреки ниския стандарт на живот, като 
общество сме поставени пред избор дали ще 
продължим да живеем в отровна среда, давайки 
парите си, за да се лекуваме или ще изберем да 
сменим не само колите с по-екологични, но и да 
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преосмислим начина си на придвижване в големия 
град. 

Спазването на минималните екологични стандар-
ти е абсолютно задължително, ако искаме да жи-
веем в здравословна среда. Въпреки постоянното 
повтаряне как екологията е основен приоритет 
на управлението на г-жа Фандъкова, нововъведе-
ните данъци за стари коли от страна на Столич-
ната община са значително по-ниски, сравнени с 
тези в Бургас, Пловдив, Варна или Стара Загора. 
Това е нелогично решение като се има предвид 
фактът, че стандартът на живот в София е не-
колкократно по-висок. Така управляващите си ку-
пуват политическо спокойствие, но с цената на 
здравето ни и намалени приходи за общинския бю-
джет.

За разлика от тях, ние имаме смелостта 
да поставим здравето на всички ни на 

първо място. Успоредно с подобренията 
на градския транспорт, пешеходната 

и велосипедната инфраструктура, 
активно ще поощряваме намаляването 

на общия брой автомобили в София

и поетапното излизане от употреба на най-за-

мърсяващите, особено онези без катализатори. 
Постепенно ще увеличим данък МПС, започвай-
ки с автомобилите с мощност над 150 kW. Като 
първа стъпка ще изравним коефициентите с ос-
таналите големи областни градове в България. 
Така ще дестимулираме ежедневното ползване на 
автомобил, както и ще осигурим няколко десетки 
милиона повече за инвестиции в алтернативни 
форми на придвижване, строителство на плани-
раните пробиви и генерално решаване на пробле-
мите с трафика.

Всички промени ще се правят след ясно дефиниран 
и комуникиран план с цели и срокове, с което ще 
дадем на гражданите необходимото време за 
смяна на стария автомобил или преосмисляне на 
начина на ежедневното придвижване в града.

За да стимулираме използването на повече елек-
трически и хибридни автомобили, които не за-
мърсяват, ще запазим всички съществуващи 
данъчни облекчения, включително и правото за 
безплатно паркиране в Синя и Зелена зона. Така ще 
стимулираме и фирмите за споделени пътувания 
да инвестират в екологични возила.

Въпреки моторизацията от над 650/1000 данък МПС в София е с най-ниските възможни ставки
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II.4. Повече средства за реклама на 
туризма
Освен експертиза и проактивност от страна на 
Общината, са необходими и средства за реклама 
на града на световния туристически пазар. За 
съжаление, Столичната община е абдикирала от 
отговорността активно да промотира столица-
та, а туристическият ръст в последните години 
е единствено в резултат на повече нискотариф-
ни полети до нашето летище.

Тъжно звучат хвалбите на г-жа 
Фандъкова, че за 10 години туристите 
са се увеличили с 85%, предвид факта, 

че през 2008 г. те са били изключително 
малко на брой.

Искаме значително да увеличим бюджета и отго-
ворността на ОП “Туризъм”, като предприятието 
да бъде отговорно за изработването на рекламни 
кампании за промотиране на градския туризъм и 
за достойно представляване на столицата ни на 
туристически изложения по света.

Затова предлагаме увеличение на туристическия 
данък дължим от хотелите. В момента за една но-
щувка в хотел с пет звезди в общинската хазна 
влизат само 1,20 лв. - нищожна сума в сравнение 
със средната цена от около 200 лв за тази кате-
гория. Поетапното увеличение на таксите за но-
щувки в следващите няколко години ще генерира 
повече приходи позволяващи ни да обогатим ту-
ристическия продукт, а така София да привлече 
повече туристи.

Ще предложим формула за изчисление на 
туристическата такса в зависимост 

от категорията на местата за 
настаняване. По този начин няма да 

натоварим нито бизнеса, нито гостите,

тъй като увеличението ще остане несъществе-
но спрямо цената на нощувката. Така в рамките 

на няколко години ще осигурим тройно повече 
средства за адекватна промоция на София като 
атрактивен за различни форми на туризъм град, 
съчетаващ културата и нравите на Изтока и 
Запада. С наличните средства ще помогнем за ор-
ганизацията на културни събития и фестивали, 
както и ще разкрием повече туристически и ин-
формационни центрове.

II.5. Тротоарно право, 
стимулиращо малкия бизнес
Управляващите от години толерират нелегална-
та продажба на всякакви продукти из целия град 
- в подлезите и по спирките, на тротоарите и 
публичните пространства, в парковете и покрай 
пазарите. Вероятно най-яркият пример, че на-
значената от г-жа Фандъкова администрация по-
кровителства определени икономически субекти 
за сметка на обществения интерес, са разполо-
жените за сметка на градското пространство и 
пейките зимни градини по бул. Витоша.

От години там има проблем със заведения, кои-
то систематично превишават позволеното им 
тротоарно право и изграждат масивни пречещи 
конструкции, но от столичния инспекторат оче-
видно не забелязват проблема.

Таксите не са променяни вече 13 години 
и все още са на равнищата от 2006 г., 

когато цените и заплатите в София бяха 
над три пъти по-ниски от днешните.

Ние сме решени да сложим край на хаоса с тро-
тоарното право и да въведем строг контрол на 
начина, по който публичната инфраструктура 
се използва за търговия. Анализът ни показва, че 
до момента бизнесът плаща несъразмерно ниска, 
спрямо генерираните печалби, такса за извърш-
ване на дейност на публичните пространства. 
Повишаването на таксите за използване на 
тротоарно право е инвестиция в подобрението 
на градската среда, която на свой ред привлича 
нови клиенти и задържа хората.
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Търговската дейност на тротоарите трябва да 
е регулирана така, че да не пречи на бизнеса, но и 

да не лишава софиянци от проходимост

Освен сериозно засилване на контрола от стра-
на на реформирания Столичен инспекторат, па-
ралелно с увеличаването на общинската такса за 
ползване на тротоарите в I и II зона, ще въведем 
справедливо таксуване - колкото по-голяма част 
от публичното пространство се наема, толкова 
по-висока е таксата на м2.

За малките търговски обекти, наемащи 
до 15 м2 промени не се предвиждат, 

докато наемателите на по-големи части 
от публичната инфраструктура ще 

дължат нарастващи с площта такси.

С подобна политика защитаваме малките семейни 
бизнеси и дестимулираме пълзящото завземане 
на големи публични пространства. Не искаме 
порочният “модел Витоша” с големи конструкции 
да продължи да съществува и да се разширява из 
останалите части на столицата.

II.6. Глоби с възпитателен ефект 
за вандали и недисциплинирани
Въпреки повсеместния хаос обхванал София, 
глобите които се налагат и събират от физиче-
ските и юридическите лица са по-малко от 5 млн. 
лв. годишно. Управниците редовно си затварят 
очите за несвършената работа от страна на 
фирмите, отговорни за пътните ремонти, под-
държането на уличното осветление, сметосъби-
рането и снегопочистването. Договорните клау-
зи за големите ремонти предвиждащи санкции за 
некачествено строителство или неспазване на 
сроковете се активират избирателно и само след 
голям медиен и обществен натиск. Тези практи-
ки ощетяват бюджета на столицата и работят 
в полза на определени частни интереси. Ние ще 
променим това!

Ще бъдем изключително взискателни 
към работата на фирмите, а за всичко 

несвършено ще се налага и събира 
максимална глоба.

Нещо повече, с формирането на новата Общинска 
полиция и назначаването на най-малко 1000 слу-
жители ще започнем борба срещу хаоса в нашия 
град. Съставени от служители на Столичния ин-
спекторат и Общинска полиция, всички екипи ще 
имат необходимите правомощия ефективно да 
следят за спазването на обществения ред и об-
щинските наредби.

Най-безкомпромисни ще бъдем 
към вандализирането на публична 

инфраструктура - лепящите обяви 
по стълбове и спирки ще търпят 

високи глоби, а “рисуването” по фасади 
и превозни средства няма да бъде 

толерирано.

Затова ще работим за модел на санкции, базиран 
на еднократна глоба за нарушението, придружена 
с допълнителна глоба в размер на пълната стой-
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ност на нанесена щета. Ще повишим значително 
глобите за неправилно паркиране, като спирането 
по основни булеварди, както и нарушения, забавя-
щи градския транспорт, ще се санкционират по-
добаващо. След реформата в Столичния инспек-
торат ще очакваме неколкократно увеличаване 
на ефективността на неговите служители - не 
само под формата на наложени санкции и събрани 
глоби, но преди всичко в чувствително подобря-
ване на реда и опазване на инфраструктурата от 
недобросъвестни граждани.

С цел превенция на 
противообществените прояви освен 

върху по-добра събираемост на глобите, 
ще работим и за тяхното увеличение.

Където е необходимо ще потърсим подкрепа от 
държавата в посока промяна на закони, които 
да направят формирането на наказателната и 
превантивна политика на общините по-гъвка-
ва. Физическите и юридическите лица ще имат 
възможност в двуседмичен срок да заплатят на-
ложената санкция (вкл. и по електронен път), в 
противен случай дължимата сума прогресивно 
ще се увеличава. По този начин целим навремен-
но събиране на дължимите средства, но и улесня-
ване на гражданите при тяхното плащане. Из-
граждането на Единна информационна система 
ще гарантира, че длъжниците няма да могат да 
ползват неадминистративните общински услуги 
докато не изчистят задълженията си. Всички 
тези промени ще ни позволят да инвестираме 
повече средства в осезаемо подобряване на ка-
чеството на живота, но същевременно са от 
ключово значение за изграждане на по-отговорно 
отношение на гражданите към заобикалящата ни 
среда и публичната собственост.

III. отговорно и Прозрачно 
инвестиране

Въпреки, че управлението на средствата на Сто-
личната община никога не е представлявало ета-
лон за отговорност, размерът на кражбите, не-
компетентността и безотговорността през 
последните години са стряскащи. Г-жа Фандъкова 
беше кмет 10 години, в които страната ни разпо-
лагаше с внушително безвъзмездно финансиране, 
а София беше облагодетелствана на национално 
ниво. Но милиардните бюджети на Столичната 
община не успяха да доведат до осезаемо подо-
брение на живота в града, нито да убедят софи-
янци, че властта управлява нашите пари отго-
ворно и смислено.

Имаме необходимото знание и амбиция 
да управляваме финансите на нашите 

съграждани отговорно и прозрачно.

Ще обявим война на наложения от управляващото 
досега ръководство феномен “ремонт на ремон-
та”, като в координация с държавните институ-
ции инициираме промяна на законодателството, 
позволяваща създаване на т.н. “черни списъци” на 
фирми, които системно не се справят с поставе-
ните им задачи. С цел намаляване на зависимост-
та от няколко големи строителни компании ще 
услесним условията за участие и на малки фирми. 
Паралелно с това ще въведем далеч по-строги из-
исквания за качество, като неустойките ще бъ-
дат завишени, а периода на гаранцията - удължен. 
Ще работим и за установяване на конкурентна и 
честна среда, която да позволи на реномираните 
международни компании равноправно участие в 
процедурите на общината.

Ще прекъснем и порочната практика 
фирмата изпълнител да назначава 

своя фирма, която да извършва само 
фиктивен строителен надзор.
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Пред държавата ще защитим необходимостта 
от прилагане на нормите произлизащи от дирек-
тивите на ЕС. Имаме желание да спрем досегаш-
ната практика, като започнем с налагането на 
сериозни глоби на всички фирми, които не спазват 
задълженията си.

Като гражданска организация успяхме неколко-
кратно да защитим обществения интерес, за-
ставяйки Столичната община да наложи сериозни 
глоби за некачествени ремонти. Успяхме да 
постигнем всичко това без да бъдем част от 
градското управление и сме убедени, че можем да 
бъдем още по-полезни, ако сме част от него. Ос-
ъзнаваме огромната отговорност, свързана с 
управлението на парите на софиянци.

Затова при тяхното инвестиране ще се 
ръководим от най-строгите международни 
стандарти за бюджетиране, като основни наши 
принципи ще бъдат прозрачността, лесният 
достъп до информация, инклузивния процес, както 
и строга фискална дисциплина, ефективно ин-
вестиране на средствата, търсейки максимални 
ползи и обвързване на финансовия ресурс към дъл-
госрочните цели за развитието на София.

IV. гражданско Участие в 
изготвянето на бюджета

При изготвянето на бюджетите на Столичната 
община ще прекратим досегашната порочна прак-
тика на управляващите за задкулисно определяне 
на целите на бюджета и минимална възможност 
за участие на гражданите в неговото изготвяне. 

Ще започваме планирането на бюджета в края на 
лятото със серия обществени обсъждания във 
всички столични райони, с което ще включим нуж-
дите и приоритетите на хората в програмата за 
капиталови инвестиции.

Институционално, предложението за 
бюджет ще бъде обсъдено с общинските 
съветници от всички политически групи 

с цел по-активно участие в процеса и 
включване на повече добри предложения в 

него.

За основен принцип в изготвянето на финансова-
та рамка възприемаме равнопоставеността на 
гражданите от всички столични райони при раз-
пределението на средствата, така че условията 
за живот да се подобряват навсякъде.

Проектобюджетът ще се публикува онлайн в 
машинно четим вид, разделен по пера и придружен 
с интерактивни и разбираеми презентации. Въз-
намеряваме обществените обсъждания да бъдат 
разделени по секторни политики или райони, 
така че да има достатъчно възможност за 
сериозен и задълбочен дебат. Обсъжданията ще 
се провеждат извън работно време, а предложе-
нията на гражданите ще бъдат вземани предвид, 
вместо подминавани. Именно затова планираме 
и въвеждането на т.н. Граждански бюджет, в 
рамките на който гражданите ще гласуват и 
определят кои проекти да бъдат финансирани. 
Ще направим всичко това, защото искаме гражда-
ните да бъдат активни наши партньори в реша-
ването на градските проблеми.
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Гражданският бюджет е инструмент за включ-
ване на жителите в определянето на полити-
ките и приоритетите на общината. Той дава 
право на гражданите да номинират и гласуват 
за проекти, които да бъдат реализирани със 
средства от общинския бюджет. Тази форма 
на пряка демокрация съществува от десети-
летия в много европейски държави, но бе от-
хвърлена от управляващите с аргумента, че по 
този начин гражданите отнемали от правомо-
щията на общинските съветници.

Ние от друга страна искаме помощта 
и мнението на нашите съграждани 

и затова ще предложим още с 
формирането на бюджета за 2020 г. да 
бъдат отделени няколко милиона лева 
за въвеждане на Гражданския бюджет.

Така данъкоплатците ще имат право на глас 
при директното определяне на най-важните и 
неотложни за местните общности проекти.

Процесът ще бъде организиран, възприемайки 
най-успешните европейски практики и стан-
дарти - от събирането на предложенията и 
тяхното представяне до провеждането на 
гласуването и реализацията на проекта. Чрез 
въведения от нас Граждански бюджет ще може 

да се предлагат и осъществяват конкретни 
проекти за изграждане или реконструкция на 
инфраструктура като тротоари, пешеходни 
пътеки, спирки, пейки и градска мебел, детски 
и спортни площадки, алеи, осветление… Плани-
раме да включим и подкрепа за проекти включ-
ващи организиране на спортни, образовател-
ни или културни дейности и семинари за деца, 
младежи, млади родители и възрастни. 

Убедени сме, че с въвеждането 
на процес, в който гражданите 

представят идеите си за подобряване 
на градската среда, ще мобилизираме 

активните хора,

които да ни помогнат да инвестираме 
наличния ресурс в проекти с максимално голямо 
значение за местните общности. Те най-добре 
познават проблемите в кварталите си и 
затова активно ще търсим партньорство с 
тях в решаването им. Не трябва да забравяме 
и че процесът на определяне на идеята и 
търсенето на подкрепа активира граждани-
те и създава у тях усещане за принадлежност 
към общността им. Точно това е и нашата цел 
- повече активни и отговорни към заобика-
лящата ни среда съграждани и по-комфортни 
квартали.

граждански бюджет - възможност за софиянци 
да УПравляват средата си



Умният град 
активира 
развитието
адаптивно спрямо трафика Управление на движението
Истинска система за управление заменя “умните” светофари

събиране на данни в реално време
Гъста мрежа от сензори осигурява знание за ефективно управление

мобилно приложение на столичната община
Всички цифрови услуги за гражданите се обединяват в единен градски 
портал

софия става дигитална
Екип от експерти, координират и прилагат дигитализацията на града 

безплатен wi-fi в целия град
Достъпен и бърз Интернет създава нови възможности за комуникация
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Много градове по света инвестират усилия, време и средства в това да 

се възползват от информационните технологии, за да улеснят управлението, да 

намалят консумацията на ресурси, да оптимизират условията на живот за жителите 

си и т.н. Това, което определя един град като “умен” (smart city), е способността му да 

елиминира човешкия фактор навсякъде, където това е възможно - да автоматизира 

колкото се може повече процеси, като решенията се взимат на база събирани от 

хиляди сензори данни и предварително дефинирани условия.

Показателен пример е програмата за чист въздух - един умен град няма да чака 

кметът да издаде заповед за активиране на тази или онази мярка, а в момента, в който 

има условия за нейното активиране, тя автоматично се прилага. Елиминирането на 

човешкия фактор ускорява процесите и освобождава администрацията да върши 

нещо по-продуктивно. До този момент практиката на Столичната община е 

да нарича “умни” системи, които по никакъв начин не подобряват условията за 

използващите ги. Най-ярък пример са така наречените “умни светофари”, които 

създават хаос по улиците на София и съществено затрудняват придвижването на 

пешеходците и градския транспорт. Ако тази система работеше, тя трябваше 

непрекъснато да анализира движението в града и да адаптира в реално време 

светофарните фази. 

През годините, от Спаси София предлагахме множество мерки за интелигентно 

управление, които полуавтоматизират процесите в града. Такива са камерите, 

които следят и изпращат информация за нарушители в BUS лентите в реално време, 

инсталирането на датчици по контактната мрежа на трамваите, които да засичат 

наближаващ кръстовището трамвай и да го пропускат без излишно чакане и др. 

Създаването на “умен” слой на управление на София ще има позитивно влияние 

върху качеството на живота на софиянци и върху бизнеса. Умният град улеснява и 

опростява комуникацията с администрацията, както и достъпа до нея. Умните 

градове използват събираната от сензорната си мрежа информация като ресурс, 

който предоставят, за да улеснят взимането на информирани решения.

Умният град активира 
развитието11
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i. Управление “в реално 
време”

Основа на всеки умен град е способността му 
да събира данни в реално време и ефективно да 
управлява процесите. Данните са най-важни-
ят ресурс в 21-ви век и затова София има нужда 
да събира, анализира и публикува информация от 
множество източници.

Столицата ни трябва да увеличи потоците на 
информация, на база на които управата ѝ да е 
способна да взима правилни решения. Към днешна 
дата те са силно ограничени - под кръстовища-
та има индукционни рамки, но събираните от 
тях данни не се отразяват на управлението на 
трафика; диспечерските центрове на метрото 
и градския транспорт не само реагират бавно 
при аварии и инциденти, но наложените от тях 
промени не се появяват веднага на информацион-
ните табла по спирките. Все още не се използват 
огромните информационни ресурси, налични 
онлайн за контролиране и адаптиране на трафика. 
В София има едва пет станции за измерване ка-
чеството на въздуха, въпреки че от тези данни 
зависят бързи решения касаещи здравето на 
софиянци. В същото време не се полагат и никакви 

усилия, за да се интегрират нужните на столич-
ната администрация частни и държавни инфор-
мационни масиви в общинските системи. Заради 
това все още се налага софиянци да играем ролята 
на посредник на административни документи 
между отделните звена.

I.1. Адаптивно управление на 
трафика намалява задръстванията
През последните години в София бяха налети 
десетки милиони за изграждане на система от 
“умни” светофари. Вместо да намалят с 20% за-
дръстванията и да ускорят преминаването 5 до 
8 пъти, както обещаваше общината, те просто 
не вършат работа. Липсата на зелени вълни по 
основните направления увеличава задръствания-
та, а фазите и циклите на светофарите не са съ-
образени с реалното движение в града.

В същото време всички “умни” 
светофари заставят пешеходците да 
натискат бутони, въпреки че особено 

в центъра на града потокът пешеходци 
чакащи да пресекат е голям и постоянен. 
Тази система се доказа като неработеща 

и ние ще я променим.
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Съществува цяла екосистема от софтуерни ре-
шения, включително такива с изкуствен инте-
лект, способни да автоматизират и оптимизират 
градския трафик и да надградят съществуваща-
та инфраструктура за осезаемо подобрение на 
скоростта на придвижване за всички участници 
в движението - пешеходците, градския транс-
порт, велосипедистите и автомобилите. Това ще 
направи и диспечeрските дейности на градския 
транспорт многократно по-ефективни.

Ще работим за въвеждане на модел 
за системно обвързване на “умните” 

светофари, позволяващ зелени вълни по 
всички радиални булеварди в София и по 
всички изградени отсечки на градските 

рингове.

За нас е важно да интегрираме в тази система 
данните за трафика предоставяни и от всички 
онлайн източници. Информацията ще ползваме и 
за бъдещата система от електронни табели с 
променящо се съдържание, която възнамеряваме 
да изградим. Така софиянци ще бъдат информира-
ни за отсечките с натоварен трафик и алтерна-
тивните маршрути. По този начин, освен че ще 
спестим време и нерви за всички нас, ще намалим 
замърсяването на въздуха с автомобилни газове.

Ще работим за въвеждане на пешеходен 
приоритет на всички кръстовища, които 
имат изразено натоварване с пешеходци, като 
режимът за “заявка” поетапно ще отпадне и ще 
остане само там, където пресичанията са спора-
дични и нарядко.

COx, NOx, SOx, O3 -
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I.2. Мрежа от сензори и умни 
системи за събиране на данни 
Автоматизирането на един град не става без из-
граждане на сетивата му - сензори, способни да 
възприемат различни промени в градската среда. 
София има нужда от плътна сензорна мрежа, с 
която да следи качеството на въздуха, нивата на 
реките, трафика, шума, наличието на свободни 
места за паркиране и т.н. “Умният град” разпозна-
ва потенциала на жителите си да използват умни 
системи, обслужващи ежедневните им потреб-
ности.

Ще проучим и приложим опита на водещите “умни 
градове” в изграждането на

сензорни масиви, като целта ни е 
информационният пиксел (минималната 
неделима единица информация) за София 

да бъде максимум 50 метра.

Ще се фокусираме върху сензори, следящи пеше-
ходните потоци, велосипедния и автомобилния 
трафик, качеството на въздуха и ефективност-
та на използване на комуналните услуги (електри-
чество, канализация, водоснабдяване и др.)

Особено важно е да имаме плътна мрежа от 
сензори за качеството на въздуха. Ще надградим 
опита на хоризонтални мрежи като airsofia.info, 
като измерваме нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2.5, както 
и за вредни газове като въглероден диоксид, серни 
и азотни оксиди. Това ще ни позволи да прогнози-
раме далеч по-добре състоянието на въздуха, да 

приложим много по-точни мерки за противодей-
ствие срещу конкретния замърсител, както и да 
знаем къде е източникът му.

I.3. Информацията като ресурс за 
икономическо развитие 
Информацията е най-ценният ресурс в съвре-
менния свят, а с добър информационен масив ще 
можем да създадем отворена и публична база дан-
ни. Опитът на градове създали такава доказва, 
че събраната от тях информация се използва от 
бизнеса и общностите да създават и развиват 
висококачествена бизнес среда. Отварянето на 
тези данни към гражданите и към бизнеса е отго-
ворност на общината.

Ще заложим на създаването на публичен 
информационен портал и API (Application 

programming interface), с който те да 
бъдат достъпвани от всеки желаещ да 
ги използва за разработване на мобилни 
приложения, икономически анализи и др. 

Всички градоустройствени и администра-
тивни решения ще се основават на обективен 
анализ на тези данни. Те ще позволят справед-
ливо и адекватно да се оценява икономическият 
потенциал и качеството на живот в различните 
зони на града. В дългосрочен план това ще позволи 
да се разработи по-точен и справедлив модел 
за налагане на местните данъци. Тези данни ще 
бъдат и инструмент за привличане на инвести-
тори, като им предоставят ясна картина за пре-
димствата и възможностите на София.
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ii. лесен достъп до 
общински УслУги

Съществува огромен обем информация, гене-
рирана и контролирана от държавната админи-
страция, която Столичната община ползва, за 
да валидира достъпа на гражданите до своите 
услуги. Такъв пример са всички свидетелства и 
удостоверения, издавани от Министерство на 
образованието - за ученици и студенти, НОИ - за 
хора, деклариращи статус на социално слаби и др.

Една цифрова община няма да кара гражданите 
си да ходят до тази или онази институция, за да 
получат разпечатка от нейните информационни 
масиви.

При заявка за дадена услуга 
междуинституционалната комуникация, 
имаща за цел да валидира данните, ще се 
случва автоматично, без участието на 

гражданите.

Така не само се спестяват време, нерви и ресурси 
на хиляди хора, но и се елиминира възможността 
за грешки и злоупотреби, а двустранната кому-

никация между общинските и държавни звена се 
подобрява значително.

II.1. Достъп до всички общински 
онлайн портали с една регистрация
В момента достъпът до различните онлайн пор-
тали на общината изисква множество регис-
трации или посещаване на различни сайтове. Ус-
лугите са пръснати без систематизиране и без 
обвързване на информацията между тях. Цифро-
визирането и реформирането на администрация-
та ще позволят приложението на София да обе-
дини всички налични ресурси в една регистрация.

Разбира се, не всички административни 
услуги са удобни за ползване през 

мобилен телефон, затова освен мобилно 
приложение ще работим за единна 
онлайн платформа, надграждаща 

съществуващия сайт на Столичната 
община

sofia.bg до модерен и цялостен общински портал. 
Така, освен че София ще влезе в 21-ви век, граж-
даните ще можем бързо и лесно да получаваме 
достъп до всякакви административни услуги.
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II.2. Създаване на мобилно 
приложение на София
За разлика от Любляна, Будапеща и други модер-
ни градове, София няма собствено приложение, 
насочено към нуждите на гражданите и гостите 
ѝ. София е градът с най-голям брой икономиче-
ски активни и образовани жители в страната и 
в който е концентриран най-голям икономически 
потенциал. Времето на софиянци е скъпо и това, 
което отделят за комуникация с институциите, 
за да планират пътуванията си, за да плащат да-
нъците и таксите си и др. трябва да е сведено до 
минимум.

Ще създадем приложение на Столичната 
община обединяващо всички цифрови 

услуги предлагани от нея.

Вярваме, че това е инвестиция в подобряване-
то на комуникацията между администрацията и 
гражданите. Приложението може да обединява 
както функции, събиращи информация (транс-
портни нужди, време на придвижване, потребле-
ние на общински услуги и др.), така и да предоста-
вя информация (планиране на пътуване, цифрови 
услуги от администрацията, заявки за срещи, 
закупуване и зареждане на карти за градския 
транспорт и др.).

II.3. Карта за градския транспорт 
без бележки и удостоверения
Докато се редите за подновяване на абонамента 
си за карта за градския транспорт сигурно сте 
забелязали ученици и студенти носещи бележни-
ците и студентските си книжки. За да презаре-
дят картите си в началото на всеки срок или се-
местър, те трябва да ги представят, за да може 
касиерите на Център за градска мобилност да 
проверят дали семестърът е заверен или срокът 
- започнат, както и да напишат датата, на която 
са презаредили картата. Училищата и универси-
тетите в страната работят с делегирани бю-
джети и Министерство на образованието знае 

кои ученици и студенти къде и дали са заверили 
учебната година или семестър. Тази информация 
се съхранява от Министерството на образова-
нието, но Столичната община не я е интегрирала 
в собствените си услуги. Същото важи за пенси-
онерите, от които се иска нотариално заверено 
копие от удостоверение, издавано от НОИ.

Ще интегрираме всички налични 
информационни масиви на държавната 

администрация, от които се 
иска извадка, за да се удостовери 

възможността софиянци да ползват 
абонаментни карти с преференции.

Искаме процесът на издаване на карта за градския 
транспорт да е лесен и бърз. Отговорността за 
проверка в държавните информационни масиви ще 
бъде на Столичната община, не на гражданите. 
Така не само ще направим издаването на картите 
за градския транспорт по-бързо и лесно, но и ще 
улесним значително работата на служителите 
на ЦГМ.
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iii. софия става 
дигитална

Ясно доказателство за това, колко маловажна 
за общината е темата за иновациите е липсата 
на специално звено, което да координира тран-
сформирането на София от град на 20-ти век в 
умен такъв на 21-ви. Столицата ни е дигитално-
то сърце на България и тук работят най-голям 
брой специалисти. С конкурентни заплати и 
добри условия за труд, Столичната община може 
и трябва да привлече професионалисти, които 
да подпомагат дигиталната трансформация на 
нашия град. Тази промяна, обаче, няма как да се 
случи без предприемането на стратегически 
подход, базиран на добре обмислена стратегия, 
координирани действия и внимателно планирани 
етапи на реализация. Ще си поставим ясни крат-
косрочни, средносрочни и дългосрочни цели, както 
и ще изработим механизъм за отчет на тяхното 
изпълнение. 

София активно ще търси и ще се възползва от 
добри практики от целия свят, като в процеса 
на интеграцията им ще включим максимално 
голям брой заинтересовани страни. Ще работим 
активно за изграждането на адекватна ИТ инфра-
структура, която да служи за основа на дигита-
лизацията на нашия град, като ще разположим и 
безплатни точки за Wi-Fi достъп. Трите основни 
стълба на нашата стратегия за превръщането на 
София в умен град ще бъдат: дигитална икономика, 
дигитално управление и дигитално общество. 
Вярваме, че София притежава потенциал да бъде 
пример за умен град и ще работим активно това 
да се случи в най-кратки срокове.

III.1. Създаване на екип “София - 
умен град”
Едно от първите ни задължения в областта на 
иновациите ще бъде да създадем екип “София - 
умен град”.  В това звено ще работят млади, добре 
образовани и амбициозни хора, които ще създа-
ват, координират и съдействат за прилагането 
на общинските политики за дигитализация. Една 

от най-големите опасности пред успешната 
трансформация на всеки град в умен такъв, е лип-
сата на координация и единна визия за това, как да 
се случва този процес.  Този екип ще бъде гаран-
цията, че София ще избегне грешките на другите 
градове и ще се възползва само от най-добрите и 
доказано работещи практики и идеи.

Важността на дигитализацията на 
София изисква и специални правомощия 

за екип “София - умен град”.

Затова неговият ръководител ще отговаря 
директно пред кмета в йерархичната структура 
на общината и ще бъде с ранг зам.-кмет.  По този 
начин не само ще покажем, че градът ни ангажи-
рано поема по пътя на трансформация, но и ще 
можем да улесним координацията между всички 
публични и частни структури и гражданите.

III.2. Стратегия за дигитален град
Особено важна стъпка в процеса на превръщане на 
София в умен град е изработването на простран-
на, адекватна и изпълнима стратегия за дигита-
лизация. Без подобен документ ще бъде невъз-
можно да бъде осъществена успешна и устойчива 
промяна. В тази стратегия ще се фокусираме не 
само върху мобилността, енергетиката и адми-
нистрацията, но и върху други сфери, като обра-
зование, здравеопазване, жилища. Дигитализация-
та е сложен и всеобхватен процес, който трябва 
да бъде внимателно воден и ясно дефиниран. 

Екипът “София - умен град” ще бъде отговорен за 
създаването на дигиталната стратегия на Со-
фия, като това ще се случи в няколко етапа - ана-
лиз на всичко направено до момента, изследване на 
чуждия опит, поставяне на ясни и измерими цели и 
формулиране на самата стратегия.

Предвид обема и сложността на 
работата, имаме готовност да отделим 

бюджет и за наемане на външен, 
международен консултант,
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който да ни помогне в първите стъпки по дългия 
път, който поемаме.

При разработването на стратегията активно 
ще търсим подкрепата и ангажираността на 
бизнеса, НПО сектора и гражданите, тъй като 
ефектите от дигитализацията ще бъдат за 
всички. Наше вдъхновение за стратегията по 
дигитализация ще бъде Сингапур, световен 
лидер в прилагането и развитието на иновации. 
Ще направим необходимите усилия да създадем 
устойчива и ползотворна връзка между София и 
азиатският град-държава, за да черпим опит и да 
се сравняваме с най-добрите.

III.3. Иновационен лагер за деца и 
юноши
Усвояването на знания и технологии е най-лесно 
в детска и юношеска възраст. София е град, в 
който IT сектора се развива бурно и темпът на 
създаване на иновации нараства. Това предоста-
вя уникална възможност тези иновации да бъдат 
споделени с най-младите ни съграждани и така 
да бъде подпомогнат техния път към умения, 
работни места и предприемачество.

Нашата амбиция е заедно с бизнеса да създадем 
Иновационен лагер за деца и юноши, в рамките на 
който да бъдат развивани знанията и уменията, 
нужни за активен живот в 21-ви век. Все още при-
теснителен брой млади хора или нямат достъп до 
технологии, или не разбират какво влияние могат 
да имат те върху техния живот и общност. Ние 
искаме да променим това, защото вярваме, че 
нашите деца са бъдещето на София. Подобен 
лагер ще позволи на бизнеса от рано да залага 
основите на знанията, необходими за икономиче-

ски прогрес, на общината да подпомогне форми-
рането на интелигентни и обществено ангажи-
рани млади хора, а за децата и юношите ще бъде 
незабравимо и променящо живота преживяване.

III.4. Безплатна градска Wi-Fi 
мрежа
Все по-голяма част от нашето ежедневие е свър-
зана с необходимостта от използване на интер-
нет.  Затова не е учудващо, че много градове по 
света предлагат безплатни Wi-Fi зони в градска-
та среда за достъп до интернет както за живу-
щите в града, така и за гостите му. Въпреки че 
голяма част от хората вече имат мобилен интер-
нет, често той е с ограничено потребление, а за 
гостите на града от страни извън ЕС, цената за 
използването му може да бъде непосилно висока. 
Ние искаме София да бъде свързан град (connected 
city) и осигуряването на безплатна достъпна 
мрежа на безжичен интернет е ключов елемент за 
постигане на тази цел. 

Ето защо ще изградим “горещи 
точки” (hot spots) за достъп до 

глобалната мрежа, които ще покриват 
максимално голяма част от публичната 

инфраструктура.

Приоритетно това ще се случи във всички паркове 
и градини, основните площади, около важните 
туристически забележителности и публични-
те сгради.  Освен в центъра, подобни точки ще 
бъдат изградени и в кварталите. По този начин 
ще положим стабилна основа за дигитализация и 
свързаност на София, а и ще предложим допълни-
телно удобство на всички нейни жители и гости.



София - 
икономичеСкото 
Сърце на 
Балканите 
и люБима 
деСтинация за 
туризъм
нова агенция и опроСтени процедури
София активно привлича инвеститори и таланти
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София е най-големият град, бизнес и културна столица на България. В последните 

години благодарение на навлизането на българския пазар на международни компании, 

предимно в сферата на информационните технологии, много млади и образовани 

хора получиха възможност за професионално развитие и по-високи доходи. София 

формира най-висок дял от националния брутен вътрешен продукт и затова е от 

изключително значение не само за града, но и за цялата държава, столицата ни да 

има успешно и устойчиво икономическо развитие. Същевременно освен център на 

благосъстоянието, в София все още има изключително бедни и неразвити квартали, 

за чиито жители икономическите възможности са ограничени. Икономическото 

неравенство не може да бъде избегнато, но всяко усилие да се справим с него ще донесе 

значителни ползи за всички. Ние ще възприемем модерен, динамичен и устойчив подход 

за постигане на икономически просперитет, като целта ни ще бъде да създадем една 

по-инклузивна София с икономика, работеща в полза на всички софиянци. 

Ще работим активно, за да позиционираме София като икономически лидер на 

Балканите и фактор в цяла Европа. Не искаме никога повече кандидатура на града ни 

да приюти централата на някой бизнес или институция да предизвиква смях, така 

както се случи с Европейската агенция по лекарствата. София и софиянци можем да 

бъдем конкурентни в глобалната среда.

Въпреки че градът ни има приет Общински план за развитие 2014-2020, обидно 

малка част от мерките заложени в него са изпълнени или са в процес на изпълнение. 

Същевременно с част от своите действия, управлението на г-жа Фандъкова не 

просто не следва, а изцяло противоречи на написаното. Най-пресен пример за това е 

намерението Централната минерална баня да се превърне в зали за събития, въпреки 

че според плана за развитие, там трябва да има модерен термален център. Крайно 

недалновидно решение, което лишава и софиянци, и гостите на града от уникалното ни 

природно богатство - минералните извори. Омръзна ни всички общински стратегии 

да бъдат просто любезни благопожелания. Затова ние ще сложим край на празните 
приказки и ще започнем реални действия за създаването на бизнес среда, която не 

просто ще осигурява инвестиции и икономически растеж, но и ще създава климат 

на доверие, законност и просперитет за компаниите и за всички софиянци. Чрез 

активно насърчаване на иновациите и внедряването на нови дигитални технологии 
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във всички сектори на софийската икономика ще можем да повишим доходите и да 

увеличим производителността. Убедени сме, че чрез устойчиво сътрудничество 

между частния и публичния сектор можем да осигурим необходимите условия и умения 

за просперитет в 21-ви век.

Освен предпочитана дестинация за бизнес и инвестиции искаме София да 

бъде такава и за туристи. Безспорен е фактът, че с идването на нискотарифните 

авиокомпании броят на туристите от Западна Европа съществено се увеличи. Също 

така от години София традиционно се посещава от голям брой македонски, гръцки, 

сръбски и израелски посетители. Въпреки че през 2018 г. над 1 000 000 чуждестранни 

гости са посетили столицата ни, техният брой все още е много далеч от потенциала и  

възможностите, които нашият град може да предложи. Според изследване на Визия за 

София почти няма туристи, които да използват организирани туристически услуги. 

Точно затова и ролята на Столичната община да осигури адекватна туристическа 

среда е толкова ключова.

Ще работим не само за привличането на повече туристи, но и за осигуряване на 

адекватна, многоезична туристическа информация, разположена в градската среда. 

Ще създадем туристическа апликация на София, както и ще интегрираме всички 

общински туристически услуги в сайта visitsofia, който ще мигрираме от .bg на .com. 

Нашата цел ще бъде всички посетители да имат възможност да открият за себе си 

най-добрата версия на столицата ни, която да отговори на нуждите и очакванията им. 

Искаме туристите, независимо от целта на посещението, да правят и видят повече 
в София, а с това да увеличим тяхното удовлетворение от престоя и вероятността 

да се върнат отново, като посетители или за да работят, инвестират, търгуват и 

учат. С много желание и сърце ще се посветим да направим София отворен, динамичен, 

дигитален и желан град за бизнес и туризъм!
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I. София - 
икономичеСкото Сърце 
на Балканите

Централното географско разположение на София 
и уникалният човешки потенциал, с който разпо-
лагаме, са предпоставка за ускорено икономическо 
развитие на града. Това, което липсва, е амбициоз-
на управа на Столичната община, която активно 
да привлича инвестиции с висока добавена 
стойност, както и значително да подобри инфра-
структурата и условията за правене на бизнес 
в София. Именно в тази посока ще работим като 
реформираме и подобрим експертния потенциал 
на Столичната агенция за привличане на инвес-
тиции, както и ще подпомагаме софийските 
фирми при представянето им на международни 
изложения по света. Чрез изграждането на нов ин-
термодален терминал и международен изложбен 
център ще подобрим и ключовата инфраструк-
тура за правене на бизнес, а с цифровизацията 
и улесняването на процесите по обслужване ще 
станем по-привлекателно място за инвестито-
рите.

I.1. Общински стартъп инкубатор 
за свежи бизнес идеи
От години се говори за София, като гореща точка 
за създаване на стартъпи и водещ град в Източ-
на Европа по този показател. Многото млади, об-
разовани и талантливи хора са чудесна основа за 
развитие на стабилна екосистема от предприе-
мачи. Големи международни фестивали като Webit 
пък ни поставят на световната карта, като мяс-
то, в което бъдещето намира себе си.

Въпреки това, всички успехи до момента 
се дължат почти изцяло на частна 

инициатива.

Голям и изключително важен проект, като София 
Тех парк стана жертва на некомпетентно упра-
вление и вместо ключов компонент от софий-
ската и държавна икономика, той се превърна в 
място за високоплатено командироване на “наши 
хора” и провеждане на събития. Така, замисълът 
му да подкрепя стартиращи предприемачи не 
успя да се осъществи. За сметка на това през по-
следните години в София се развиха множество 
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инициативи за създаване на coworking простран-
ства, в които срещу скромно заплащане или дори 
безплатно могат да се ползват основни офисни 
необходимости, а посещаващите ги да обменят 
идеи за бизнеса си. Въпреки това все още предпри-
емаческата екосистема е слабо развита и София 
не се възползва максимално нито от наличния 
човешки потенциал, нито от възможностите 
да привлича млади и иновативни хора от други 
градове и държави.

Честа практика на градовете-шампиони по 
предприемачество и иновации, която смятаме 
да приложим и тук, е активното участие на ад-
министрацията в изграждането на иновативна-
та екосистема. Затова ще създадем общински 
стартъп инкубатор, в който млади предприема-
чи ще намерят не само необходимата техническа 
помощ (финансови, счетоводни, организационни 
и др. консултации), но и ще имат възможност да 
общуват и да обменят идеи, а с това креатив-
ността и успеваемостта на проектите им да  се 
повишат. Примерът, който ще следваме при из-
граждането на общинския стартъп  инкубатор, 
е Station F в Париж - най-големият инкубатор в 
света и уникално пространство за създаване на 
бизнес.

За нас е изключително важно да осигурим 
партньорства, които да направят целия 

проект жизнеспособен,

като активно ще търсим съдействие от Българ-
ската стартъп асоциация, която обединява над 
500 български стартиращи фирми и млади пред-
приемачи.

Убедени сме, че София може да бъде регионален 
и европейски лидер в областта на иновациите и 
технологиите, а стартъп средата да привлича 
таланти не само от съседните ни държави, но и 
от целия свят. Мерките за реформи и инвести-
ции, които залагаме в План за София и за чиято 
реализация ще работим активно, ще ни помогнат 
да реализираме и разширим потенциалите на 

столицата ни да привлича, задържа и създава 
капитал, знания и иновации.

I.2. Активно привличане на 
инвестиции 
Въпреки че от години съществува общинска Аген-
ция за приватизация и инвестиции, резултатите 
от дейността ѝ са недостатъчни. Във време на 
глобална конкуренция на градовете, смятаме че 
София задължително трябва да има работеща, 
проактивна и амбициозна агенция за привличане 
на инвестиции.

Затова сериозно ще засилим 
експертния капацитет и числеността 

на служителите, като ще разширим 
и нейните функции, за да могат да 
обслужват адекватно нуждите на 

модерния бизнес.

Приоритет ще даваме на младите експерти, 
завършили световноизвестни университети и 
говорещи различни чужди езици. Тяхна единстве-
на задача ще бъде да привличат инвеститори. 
Няма да позиционираме София като евтино, а 
като добро място за бизнес и мост между Изтока 
и Запада. Няма да оставим инвестициите на слу-
чайността и на произвола на институциите, а ще 
ги търсим и създаваме.

I.3. Създаване на международен 
изложбен център 
Сериозен проблем на бизнеса в столицата е 
липсата на голям изложбен център, където да 
се провеждат мащабни изложения - място, на 
което да се осъществяват контакти и сделки с 
партньори от други държави. Повечето балкански 
столици разполагат с такива, което им позволява 
да имат активен календар и да провеждат 
изложения, подпомагащи производството и 
услугите.

Ще идентифицираме подходящ терен с добро 
транспортно обслужване и бърз градски 
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транспорт, за който ще предложим публич-
но-частно партньорство за строителството 
на комплекса.

Нашето желание е той да бъде в северната част 
на София като допълнителен фактор за привли-
чане на инвестиции в района и по-балансирано 
развитие на града.

I.4. Подкрепа за местния бизнес на 
най-важните световни изложения 
За София е от стратегическо значение да под-
крепя конкурентните на световно ниво местни 
производства и услуги. По примера на редица ев-
ропейски градове и региони, на най-големите све-
товни изложения в стратегически важните сфе-
ри за дългосрочно развитие на града, София ще има 
собствен щанд. На него, на преференциални цени, 
ще могат да се представят фирми, които не мо-
гат да си позволят самостоятелно участие. Това 
е особено важно за малкия и среден бизнес, който 
в първите си години не разполага с достатъчно 
средства за присъствие на най-престижните из-
ложения. По този начин ще изградим мост между 

местни компании и клиентите им и потенциални 
партньори в чужбина.

Убедени сме, че тази мярка ще даде 
силен тласък в развитието на бизнеса в 
столицата и инвестираните средства 

ще бъдат върнати многократно

чрез създаването на повече и по-високоспециа-
лизирани работни места. Така, освен че ще се 
подобри благосъстоянието на съгражданите ни, 
ще задържим и младите българи у дома.

I.5. Ускорени процедури за големи 
инвестиции 
Ключов проблем срещан както от местни, така 
и от чуждестранни инвеститори, са бавните и 
тромави административни процедури, които те 
трябва да извървят. Това отказва много от тях, 
особено желаещите да построят производстве-
ни мощности или логистични халета. Смятаме, 
че е задължително да ускорим и улесним проце-
дурите. Затова ще създадем междуведомствен 

Провеждането на бизнес изложения в града 
значително подпомага бизнеса 
© SXSW
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съвет, включващ кмета на Столичната община, 
зам.-кмета по инвестиции и строителство, как-
то и всички комунални дружества.

Целта е да координираме действията 
на различните страни, за да улесним 

и ускорим процеса по навлизане на 
инвестициите на зелено.

Като част от този проект, ще въведем система, 
при която при всяка заявка за инвестиция над 
определена сума, ще бъде определян човек от 
Агенцията по инвестиции, който ще подпомага 
инвеститора за безпроблемно осъществяване на 
вложенията.

I.6. Интермодален жп терминал и 
логистични центрове 
София е разположена на стратегическо място на 
Балканите и може да играе ключова роля в дист-
рибуцията на стоки и услуги от Азия и Китай към 

Европа. Предпоставка за това е развитието на 
качествена инфраструктура максимално улесня-
ваща и стимулираща процеса. Затова,

ще стартираме процедура за 
изработване на проект и строителство 

на интермодален терминал за връзка 
между пътния и железопътния 

транспорт в НПЗ Военна рампа и жп гара 
Илиянци.

Смятаме, че съществуващата индустриална 
зона има голям потенциал за развитие, ако в нея 
се устроят логистични центрове с пряк достъп 
и до двете форми на транспорт. За реализацията 
на идеята ще търсим подкрепата на държавата, 
европейските фондове и Механизма за свързана 
Европа.
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II. люБима деСтинация за 
целогодишен туризъм

София разполага с чудесни условия, за да 
развива разнообразен и доходоносен туризъм. 
За съжаление, заради липсата на управленски 
капацитет и знания, градът пропусна множество 
възможности, като вместо да е активно 
привличащ туристи, просто чака някой случайно 
да го посети. Сегашното управление дава много 
точна оценка на собствената си некомпетент-
ност в “Стратегията за развитие на София 
като туристическа дестинация 2017-2030”, раз-
писвайки слабите страни на туристическия ни 
продукт. Годините безхаберие водят до изключи-
телно слаба маркетингова комуникация, особено 
дигитална. Липсва ни специфичен туристически 
бранд и лого, както и международна разпознавае-
мост. Богатите ресурси, както природни, така и 
човешки и културни, не се оползотворяват и няма 
приоритетност и целенасоченост за развитие 
на най-подходящите за София видове туризъм. 
На много ниско ниво са и координацията и парт-
ньорствата между различните заинтересова-
ни страни, както частни, така и публични, фи-
нансирането е недостатъчно и като цяло няма 
изградена ефективно функционираща организа-
ция за управление на туристическия продукт.

Развитието на туризма има съществено значение 
за генерирането на ценни приходи за икономиката 
на София. Със същата важност обаче са и нема-
териалните ползи - туризмът прави столицата 
ни по-разнообразна и отворена и е носител на 

културен обмен, с което градът ни се превръща 
в по-предпочитано място за работа, живот и ин-
вестиции. Затова сме решени да поправим допус-
натите грешки при управлението на туризма на 
града и София наистина да стане любима дести-
нация, привличаща многобройни платежоспособни 
туристи.

II.1. Позициониране на София, като 
туристическа дестинация
София разполага с много възможности за раз-
витие на туризъм, затова е крайно време да за-
почнем дебат каква туристическа дестинация 
трябва да бъде и какви туристи да привличаме. 
Уникалните природни дадености, като наличието 
на богати минерални извори и планината Витоша, 
както и разнообразното културно наследство, са 
предпоставка за привличането на по-платежос-
пособни посетители.

Освен културен, религиозен и СПА 
туризъм, София има дадености и за 
уикенд, конгресен и развлекателен.

На база цялостен анализ от мултидисциплина-
рен екип за потенциалите и перспективите, в 
активно партньорство с туристическия бранш, 
бизнеса и гражданите, ще позиционираме и 
активно рекламираме българската столица, като 
уникално място срещало различни култури през 
вековете и мост между Изтока и Запада.



241

II.2. Общ туристически продукт с 
други български градове
За подобряване на атрактивността на туристи-
ческия продукт на страната и София, и удължа-
ване на престоя на туристите, смятаме да сме 
инициатор и водещ партньор при изготвянето на 
общ продукт за чуждите туристи.

Предложението ни за него е, освен 
София, да включва и най-посещаваните 
дестинации в България: Пловдив, Велико 
Търново, Копривщица, Рилския манастир 

и др.

Ще изработим интегрирана стратегия за турис-
тическото позициониране на всички включили се 
общини, както и ще обвържем най-посещавани-
те атракции в единен маршрут, маркетингова 
кампания, апликация, организирани турове и т.н. 
Този подход успешно работи между Хърватия и 
Словения например и допринася за увеличаване на 
продължителността на престоя, приходите и 
туристическия имидж.

II.3. Полети до Ню Йорк, Пекин и 
Токио
Стратегическа цел в сферата на туризма ще бъде 
осигуряването на директни трансконтинентал-
ни полети от и до София, особено до ключови па-
зари като САЩ, Китай и Япония. Такива вече има до 
нашите конкуренти в района - от Белград, Загреб 
и Любляна до Ню Йорк, Пекин, Токио, Сеул, Торонто, 
а София остава единствената голяма балканска 
столица без подобни връзки.

Ще разработим и предложим схема за 
субсидиране на авиокомпании, които 

имат интерес да обслужват директни 
полети към Ню Йорк, Пекин и Токио, 

както и за други, стратегически важни 
за София и България дестинации.

Убедени сме, че бъдещият концесионер на 
Летище София също така би имал интерес да се 
включи активно в привличането на нови полети. 
Подобни схеми за субсидиране работят успешно 
в Словения, Хърватия и Сърбия, а на местно ниво - 
в Пловдив. Така, искаме сериозно да разнообразим 
туристическия пазар, да увеличим броя посети-
тели и да позиционираме столицата ни, като ат-
рактивна дестинация на бързо развиващите се 
азиатски пазари.

II.4. Активна реклама в съседните 
държави
София е едва на няколко часа път от всички съ-
седни столици и големи градове. Техните жители 
представляват сериозен, но все още неразвит 
потенциал за уикенд туризъм в София.

Ще инициираме постоянни, но съобразени 
със сезоните и празниците рекламни 

кампании в Белград, Ниш, Скопие, Солун, 
Истанбул и Букурещ.

Ще потърсим и финансовата и логистич-
на подкрепа на собствениците на големите 
търговски центрове, хотелите и други обекти, 
които ще усетят положителния ефект от  
увеличен туристически поток. Нашата цел е це-
логодишно да привличаме повече платежоспособ-
ни туристи, възползващи се от всичко, което 
София може да предложи.
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II.5. Ребрандиране на сайта 
visitsofia.bg
В 21-ви век Интернет е най-достъпният източ-
ник на информация за възможностите за туризъм 
в един град. Съвременният турист има изграден 
навик да проучва предстоящата си дестинация 
в платформи като TripAdvisor, Trivago, Booking, 
AirBnB и т.н., затова доброто онлайн присъствие 
на града и на предлаганите от него атракции е 
повече от наложително. За съжаление, сегашна-
та общинска платформа е с неработещи връзки, 
оскъдна и неинтегрирана с туристическия бранш 
информация, без модерен и атрактивен вид. Ние 
осезаемо ще подобрим функционалността и дос-
тъпността на страницата, като в нея ще вклю-
чим всички аспекти от туристическия продукт 
с възможност за закупуване на турове, екскурзии, 
билети за музеите и културните институции, 
хотели и т.н. Сайтът ще бъде наличен и на френ-
ски, немски, испански, португалски, италиански, 
руски, иврит, китайски, корейски, японски и ези-
ците на всички съседни държави.

В него ще добавим далеч по-модерно 
и интерактивно съдържание, като 
активно ще рекламираме София с 

официални страници в социалните мрежи 
като Facebook, Instagram, Twitter, Youtube 

и др.

II.6. Градът празнува с коледна 
украса, базари и новогодишни 
спектакли
София никога не се е славила с хубава коледна 
украса, а всяка година, ако следим процеса по ук-
расяване, виждаме едни нещастни хора да правят 
нещо насила, без да ги интересува крайният 
резултат. На малкото украсени улици и булеварди, 
почти изцяло в центъра на града, висят опоскани 
и скучни гирлянди или светлинки. Знакови сгради 
не са украсени, а при други украсата едвам се 
забелязва. Там, където обикновено тече животът 
в един град – на пешеходните улици, положение-

то е още по-тъжно. Бул. Витоша е украсен без 
желание за нещо по-оригинално или впечатля-
ващо - няколко провесени светещи гирлянди и 
опаковани дървета. Подобна е картината и по 
други централни улици, докато из кварталите е 
практически невъзможно да бъде видяна публична 
украса. През годините многократно коментирах-
ме, защо е важно София да има истински коледен 
дух, а не призрак. Искаме градът ни да блести и 
да бъде оживен по време на коледните и нового-
дишни празници, за да може всеки да се почувства 
поне малко по-щастлив.

Коледна София може да изглежда така!

Затова ще се погрижим столицата ни да бъде 
по-светло, весело и атрактивно място за посе-
щение и посрещане на празниците.

Ще обявим конкурс за единна визия 
на коледната украса и ще увеличим 

средствата за поставянето ѝ. Частни 
компании отново ще имат възможност 

да се включват в украсата, но ще 
прекратим практиката на огромни 

рекламни лога.

Ще обособим и места за повече Коледни базари 
като например пл. Света Неделя, градинката на 
Св. Седмочисленици и парка пред НДК. Създава-
нето на уникална празнична атмосфера с много 
и разнообразни събития  на открито могат 
да бъдат привлекателни и за туристите. По 
примера на Белград особено активно ще реклами-
раме възможностите за посрещане на празници-
те в София в съседните нам държави, най-вече 
Македония, Сърбия и Гърция.
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София е град с хилядолетна история и богато културно и архитектурно 

наследство. През последните десетилетия то беше подложено на масирана 

инвестиционна атака, заради която стотици ценни сгради бяха унищожени. 

Причините за това се крият както в подобреното икономическо състояние на града 

и интензивното обновяване на сградния фонд, така и в неясната нормативна база и 

слабите и зависими институции. Опазването на културното наследство е важно за 

подобряване качеството на живот в нашия град и превръщането му в привлекателен 

избор за дом, семейство и развитие. Във все по-глобализирания и конкурентен свят 

на 21-ви век именно нашата история и култура, представени в архитектурното ни 

културно наследство, трябва да бъдат възприемани като начин за духовно оцеляване, 

но също и като незаменим ресурс за устойчиво развитие.

От самото начало на Спаси София нашият екип обръща особено внимание на 

старите сгради на града и многократно сме сигнализирали за проблеми с тяхното 

опазване. Можем да се похвалим, че сградата на театър Ренесанс на пл. Възраждане 

не е унищожена заради нашата намеса и сигналите до Министерство на културата 

и прокуратурата, които подадохме. Заради пасивните институции, битката ни 

обикновено завършваше с неуспех - Двойната къща, Къщата с кулата, тютюневият 

склад на ул. Козлодуй, Царските конюшни, къщата на Рачо Петров на бул. Дондуков, 

Захарна фабрика и много други бяха или унищожени, или са оставени в полуразпаднало 

състояние. Допълнителна пречка пред опазването на културните паметници 

представлява липсата на достатъчно информация за възможностите, които те 

предоставят, заради което собствениците често нямат никаква мотивация да ги 

запазят.

Тук ролята на активна и ангажирана столична администрация е ключова. Ние 

добре разбираме колко трудно може да се балансират толкова много и различни 

интереси, но сме убедени, че опазването на културното ни наследство трябва да е 

основен приоритет. Затова ще работим активно за реализиране на три задължителни 

цели: идентификация на културните ценности, физическото им опазване и 
използването им за нуждите на съвременния живот. Това ще изисква нормативни 

промени, силна координация с институции като Министерство на културата (МК) 

и Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), а също и 

Съхранено наСледСтво 
и нови културни хоризонти13
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отделяне на необходимия финансов, материален и човешки ресурс.

Едновременно с работата ни за опазване на ценните сгради на София ще 
работим активно и за създаването на архитектурни правила при строителството 

на нови сгради в историческия градски център, така че новопостроеното да е в 

хармония със съществуващото. Ще обърнем и сериозно внимание върху повишаването 

на информираността на гражданите относно старите сгради, тяхната ценност, 

история и значение. Ще работим заедно със собствениците, инвеститорите и 
местните общности за осигуряване на диалог и намиране на баланс между всички 

интереси. Вярваме, че София може не само да запази старите си сгради, но и да ги 

реставрира и адаптира към съвремието.

Освен че ще се погрижим за опазването на културното наследство, ще 

работим активно за това София да бъде по-оживен, интересен и динамичен град, 

чрез провеждането на повече културни събития и фестивали. Искаме всеки един от 

нас да има повече причини да излиза, да се обогатява и да се забавлява. Публичните 

пространства следва да бъдат средища за култура и обмяна на идеи между хората. 

Ще популяризираме изконно български традиции с принос към световната 
култура, като мартениците и кирилицата, и ще работим активно с музикални 

промоутъри, за да може и София да се похвали с емблематичен музикален фестивал. 

Световноизвестната ни кухня също ще получи нашето внимание, чрез организирането 

на улични фестивали и събития, посветени на храната и превръщането на София в 

център на гастрономията.
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I. Съхраняване на 
наСледСтвото на Стара 
София

I.1. Улеснена реставрация на 
старите сгради

Трябва да съхраняваме старата архитектура

С помощта на експерти ще изготвим пакет от 
предложения за промени в законодателството, 
които да позволят на общините по-лесно да по-
лагат грижи за сгради, които поради една или дру-
га причина не се поддържат от собствениците 
си. Към момента съществуват хипотези за нала-
гане на ипотека на застрашен имот или на санк-
ции, но обикновено заради обжалване до такива не 
се стига. Това показва, че законодателната рамка 
има нужда от прецизиране и осъвременяване.

Ще се възползваме от многогодишния 
опит на Франция в областта 

на опазването на културното и 
историческо наследство,

включително чрез реално активиране и сътруд-
ничество според меморандума подписан от Сто-
личната община и район Маре в Париж. Нашата 
цел ще бъде да стане оперативно възможно Сто-
личната община да ремонтира за своя сметка 
застрашени сгради, след което да възстановява 
средствата чрез погасителен план със собстве-
ниците или законна ипотека.

Другият ни основен партньор ще бъдат собстве-
ниците, като ще изградим механизъм за консул-
тации и всякакъв вид експертна помощ, за да е 
възможно въпреки извършването на ремонтни 
дейности, да бъде запазена автентичността на 
сградите. Ще поискаме и промени в националното 
законодателство, които да позволят данъчни об-
лекчения за собственици на сгради паметници на 
архитектурата, както и допълнителни данъчни 
стимули улесняващи ремонтите и поддръжката.

Заедно с външни експерти ще осъществим и пълен 
преглед на действащата в момента общинска 
нормативна уредба, за да я изчистим от всички 
неточности и противоречия, които пречат да 
бъде осъществяван адекватен контрол на опаз-
ването на културното наследство.

I.2. Допълване на списъка с 
архитектурни паметници 
Основен проблем при опазването на историческия 
облик на София е, че голяма част от красивите 
сгради не са защитени, тъй като не са паметници 
на културата. Според информация на Министер-
ство на културата, за периода от 2010 до 2017 
г. на 9 сгради на територията на Столичната 
община им е бил отнет статутът на защита, а 
едва на 11 е даден такъв за първи път. Същевре-
менно, според доклад на Сметната палата, на на-
ционално ниво

93% от сградите (14 500 бр.), които са 
декларирани като културна ценност все 
още чакат да им бъде даден статут на 

защита1.

Вероятността процентното съотношение в 
София да е подобно е огромна, а това налага неот-
ложността на реални действия. Ние ще работим 
тази тревожна статистика да се промени, като 

1 Одитен доклад № 0300100418 за извършен одит на 
изпълнението „Опазване и поддържане на обекти на архите-
ктурното наследство в градска среда“ за периода 01.01.2015 
г. до 30.06.2018 г. (стр. 9)
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Столичната община ще бъде активен участник, а 
не пасивен наблюдател в борбата за опазване на 
културното наследство. 

Затова ще създадем необходимата вътрешна ор-
ганизация, позволяваща на зам.-кмета по култура 
да отговаря, заедно със своя екип, за постоян-
ния мониторинг на архитектурното наследство 
на София и изготвянето на предложения до МК и 
НИНКН за вписване на нови сгради в регистъра и 
повишаване на степента на защита на тези, кои-
то в момента имат такава.

Считаме, че категорията “за сведение” 
трябва да отпадне и всички сгради, 
които в момента я притежават да 

преминат автоматично в категория “с 
местно значение”.

Като най-населена и богата, Столичната община 
разполага с достатъчни ресурси и влияние, за да 
убеди институциите за необходимостта от 
категоризиране и на сгради от по-съвремен-
ни архитектурни периоди, които в момента по 
никакъв начин не са защитени. Пример за това 
са множеството сгради - образци на модернизма 
и брутализма. Допълнителна дейност ще бъде и 
монтирането на международно признати и раз-
познаваеми метални знаци на фасадата на всяка 
сграда - паметник на културата по подобие на 
държави като Германия, Франция и Италия. Така, 
всеки ще знае, че дадена сграда е класифицирана 

и защитена.

I.3. Създаване на общински 
експертно-архитектурен съвет
Ще създадем общински експертно-архитектурен 
съвет, в който освен представители на общината 
ще поканим архитекти, гражданския сектор, 

Съгласуването на проектите в историческия 
център е наложително за съхранението му
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бизнеса и експерти в области, като опазване на 
културното наследство, устойчивата градска 
среда и др. Съветът ще изготвя становища 
относно архитектурата на сгради предвидени за 
строителство в историческия център на София, 
като ще се дават предписания как тази архитек-
тура да хармонизира със заобикалящата среда. 
Това се налага, тъй като за разлика от преди, днес 
обектите на културното наследство не се раз-
глеждат само като самостоятелни материални 
обекти, а се анализира и взаимодействието им с 
градската структура.

Поради това значително нарастват видът и 
броят на опасностите, които биха имали не-
благоприятни ефекти върху обектите на на-
следството. Освен непосредствените заплахи 
за структурите и елементите на паметника 
на културата, съществуват множество далеч 

по-широко разпространени заплахи, които про-
изтичат от неблагоприятни промени в заоби-
калящата ги среда. Случващото се в нея може да 
има отражение върху обекта на наследството и 
неговото значение. Изработването на механизъм 
за съгласуване на архитектурата на нови сгради 
не касае само и единствено случаите, когато тези 
сгради са в съседство с паметници на културата. 
За съжаление имаме многобройни примери в София 
на нови сгради, които по никакъв начин не корес-
пондират с тези до тях, а това неминуемо води 
до хармоничен дисбаланс и усещане за хаос. Създа-
ването на този експертно-архитектурен съвет 
и неговата съгласувателна функция не бива да се 
разглеждат като намеса в творческото изразя-
ване на архитекта или инвестиционното желание 
на инвеститора, а като филтър, който ще опазва 
нашия град от хаотично, грозно и нехармонично 
развитие.

Куполът на Духовната академия, 
унищожен през Втората 
световна война 
© Стара София
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I.4. Да върнем красотата на Стара 
София
Грижата за старите и красиви сгради на София 
не е отговорност само на собствениците. Ще 
работим, за да осигурим финансова, експертна и 
организационна подкрепа за всички, чиито ценни 
сгради имат нужда от ремонт.

Ще възстановим и програма “Красива 
София”, чрез която да бъдат 

ремонтирани сгради - паметници на 
културата.

В зависимост от категорията на сградата ще 
бъдат отпускани средства до определен процент 
от цялата сума необходима за реконструкцията. 
Същевременно ще сключим договори с банкови ин-
ституции за отпускане на нисколихвени заеми, 
които собствениците да използват за ремонт и 
реконструкция на своите сгради. Нашата цел е 
ролята на общината да бъде ключова за запазва-
нето на културно-историческото ни наследство. 

Ще започнем и кампания за 
възстановяване на изгубени 
декоративни елементи от 

съществуващи сгради - 
фигури, куполи и др.,

като ще съдействаме както с изготвяне на 
проекти, така и с финансиране. Нашата цел ще 
бъде София постепенно да върне някогашния си 
блясък, защото градът и всички ние заслужаваме 
това. Дължим го и на невероятните архитекти и 
собственици, благодарение на които София е била 
наричана малката Виена. Ще обърнем специално 
внимание и на декоративното сградно освет-
ление, което в момента на много места липсва, 
както и ще работим за прилагане на решения за 
премахване или скриване на външните тела на 
климатиците. Приоритетно ще започнем прила-
гането на тези мерки от сградата на Столична-
та община и други обществени сгради.

I.5. Социализация на римското 
наследство
Въпреки че немалка част от ценното римско на-
следство от древна Сердика е вече експонирано, 
качеството на възстановителните работи е из-
ключително ниско, а социализацията отсъства. 
Вместо любимо място на софиянци и туристи 
носещо информация и визуална наслада, римските 
останки представляват бутафория от разхвър-
ляни камъни, надстроени с тухли и гипс.

Затова наша основна цел ще бъде историята на 
града да бъде не само правилно експонирана, но и 
да не е повече жертва на псевдореставратори 
и проекти целящи просто усвояването на едни 
пари.

Така изглеждат разкопките на амфитеатъра през 
2015 г. И до ден днешен не са експонирани

Сред основните ни приоритети ще 
бъде експонирането и реставрирането 

на античния амфитеатър. Ще 
социализираме и североизточната 

ъглова кула на ъгъла на ул. Искър и ул. 
Сердика.

Ще продължим разкопките на пл. Св. Неделя и ще 
започнем такива в градинката пред хотел Рила. 
Работата ще бъде съгласувана със специалисти 
в областта на археологията и реставрацията. 
Ще се възползваме и от връзките, които Сто-
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личната община има с други градове, предимно от 
Италия и Франция, за да получим чуждестранна 
подкрепа за максимално качествено разкриване 
на античното ни наследство. Всички съществу-
ващи експонирани останки ще бъдат свързани в 
туристически маршрут и адекватно обозначе-
ни, за да разберат повече хора за тях. Примери за 
такива обекти са триъгълната кула на бул. Мария 
Луиза, части от амфитеатъра в частен хотел или 
подземния музей при църквата Св. София. 

Важна задача в тази сфера ще бъде и 
намирането на функция на комплекс 

Ларгото, така че да привлича и задържа 
хора.

За целта ще бъде изготвена стратегия, в която 
ще се включат освен експерти, така и предста-
вители на неправителствения сектор и бизнеса. 
Крайната цел е цялото пространство да бъде 
обживяно, социализирано и добре поддържано. Не-
разделна част ще бъде и отварянето на подземния 
музей срещу ЦУМ, който по неясни причини стои 
заключен и недовършен от 2012 г. по вина на Ми-
нистерството на културата.

I.6. Съживяване на историческите 
квартали
Историческите квартали са богатството на 
Стара София, завещано ни от нашите предци. 
С активното съдействие на досегашните уп-
равляващи огромна част от тях беше срутена 
и завинаги загубена. На мястото на старите 
красиви къщи се появиха грозни мастодонти, 
които изцяло обезличиха градската среда. Исто-
рическите зони около Централни хали, бул. Мария 
Луиза и ул. Пиротска са оставени на саморазпад, 
а управниците не предприемат действия за въз-
връщане на стария им блясък. Същевременно в 
цяла Европа градовете превръщат кварталите 
наситени с история в основно място за турис-
тически интерес, градски живот и развиване на 
малък и среден бизнес. Капана в Пловдив пък ни 
доказва, че подобен процес е възможен и у нас.

Искаме не само да запазим, но и да развием 
уникалния архитектурен и културен микс на 
българската столица. Решени сме неуморно да 
работим за превръщането на занемарените ис-
торически квартали в основно място на градския 
живот.

Потенциалът пред историческия център на 
София е неограничен

Ще подпомогнем собствениците на 
ценните сгради, чрез безвъзмездно 

изработване на проекти за реставрация 
- практика доказала се като успешна в 

много европейски градове.

След допитване с живущите в района и провеж-
дане на конкурс, ще включим към Стандарта за 
красива градска среда и специфична визия за ис-
торическите квартали на София, включваща 
типове и форми на настилките и градската ме-
белировка, кореспондираща със старинната 
визията на района. Ще настояваме за приоритет-
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но насочване на общинския ресурс към обновяване 
на уличната и паркова инфраструктура, която ще 
привлече пешеходците към тази част на града и 
ще стимулира малкия и семеен бизнес. След въ-
веждането на нови линии, обслужвани с екологични 
автобуси, част от улиците в центъра ще бъдат 
временно или постоянно затворени за автомо-
билно движение. С тези комплексни мерки целим 
превръщането на историческите квартали в 
подредено, оживено и приятно място за софиянци 
и туристи, запазвайки уникалния автентичен дух 
и богатото архитектурното наследство.

I.7. Жълтите павета - градски 
символ и в 21-ви век
Жълтите павета са един от символите на града, 
без които София няма да е същата. Въпреки без-
спорните им естетически качества и важност, 
некадърността и незаинтересоваността на 
досегашните управленци допусна днешното им 
лошо състояние. Централният булевард Цар Ос-
вободител и улиците в района, са осеяни с дупки, 
пропадания и счупени жълти павета. Оправдание-
то е, че след многогодишни опити, все още фор-
мулата за производство на нови павета, които 
визуално да не се различават от сегашните, не е 
успешно възпроизведена.

За нас е от първостепенно значение 
да съхраним визията и духа на Стара 

София. Затова незабавно ще възложим 
истински експертен анализ и ще 

проучим възможностите на чужди 
специализирани предприятия за 
производство на нови павета.

За съжаление, повърхността на сегашните 
е гладка и хлъзгава, което създава проблеми 
както за пешеходците, така и за автомобилите, 
особено при дъжд и сняг. Затова е необходимо да 
се изработи настилка с идентична визия, но със 
значително подобрено сцепление, което ще я 
направи подходяща за всички участници в движе-
нието.

Състоянието на жълтите павета изисква да 
преосмислим функциите им

Състоянието на улиците застлани с жълти па-
вета е изключително лошо: бул. Цар Освободител 
се нуждае от спешен ремонт, а площадите Кн. Ал. 
I Батенберг и Народно събрание представляват 
хаотичен, грозен паркинг. Ремонт без преосмис-
лянето им с по-широки тротоари, тротоарни 
уширения там, където е позволено паркиране, 
истински и модерни пешеходни пространства е 
неприемлив. Действащите в момента правила за 
третирането на жълтите павета, като култур-
на ценност не позволяват никакви изменения на 
предназначението на пространствата.

Без адекватна промяна в отношението 
на институциите към емблематичната 

софийска настилка, площадите 
Батенберг и Народно събрание са 
обречени да са паркинги завинаги.

Жълтите павета не трябва да бъдат спирачка 
пред развитието на града. Затова ще работим с 
Министерство на културата за промяна в режима 
на защита, но не в посока улесняваща премах-
ването им, а позволяваща позитивна промяна в 
сърцето на града. С преосмислянето на главните 
градски площади ще върнем освободените жълти 
павета по други централни улици и простран-
ства, които в миналото са били застлани с тях.
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II. София - вълнуващо 
мяСто за култура

Заедно с опазването на културното и истори-
ческо наследство на нашия град, акцент в кул-
турната ни програма ще бъде и провеждането на 
модерни фестивали на открито. Освен че много 
хора ще могат да се наслаждават на разнообраз-
ни събития, това е и начин градът ни да стане 
по-жив. Ще съдействаме фестивали като One 
architecture/design/dance week и “София диша” 
да се завърнат, а фестивали като квАРТал да 
продължат да се развиват. Немалка част от ор-
ганизаторите на събития са жертва на незаин-
тересована, пасивна или активно пречеща адми-
нистрация. За нас е важно Столичната община 
да бъде коректен и активен партньор вместо да 
трупа ПР позитиви за нещо, в чиято организа-
ция почти не е участвала, както е в момента. Ще 
дадем пълна свобода на артисти и културни дейци 
да развиват свои проекти и ще осигурим повече 
места за изложби на открито и провеждане на 
културни събития.

Ще премахнем всички съществуващи пречки в 
Наредбата за опазване на обществения ред пред 
уличните музиканти, за да могат отново да 
свирят свободно. Същевременно ще приложим 
система за определяне на улици в София като 
временни места за музика - по одобрена схема 
през летните месеци ще разполагаме сцени, на 
които предварително записани музиканти и групи 
ще могат да свирят пред публика. Също така ще 
работим активно с музикални промоутъри за орга-
низиране на ежегоден летен музикален фестивал 
по подобие на фестивала Sziget в Будапеща или Exit 
в Нови сад. Заедно с това ще оказваме подкрепа 
на вече съществуващи фестивали като A to Jazz, 
Опера в парка и др. София ще стане и поредният 
европейски град, който ще се присъедини към 
инициативата Бяла нощ (Nuit blanche) с много 
музика, танци и културни събития. Успехът на 
Нощта на музеите показва, че софиянци жадуват 
за повече подобни преживявания. Желанието ни е 
жителите и гостите на града да се забавляват и 

да се чувстват добре в София.

II.1. Летен петъчен хранителен 
фестивал

Фестивалът Open Kitchen в Любляна, Словения 
© Jaka Birsa

Забавленията и социализацията са важни елемен-
ти за по-добър начин на живот. Затова заедно с 
партньори ще организираме всеки слънчев петък 
хранителен фестивал по подобие на Open Kitchen 
фестивала в Любляна.

Целта ни ще бъде софиянци и гостите 
на София да могат да опитат както 

традиционни български ястия, така и 
специалитети от различни световни 

кухни.

Редовното провеждане на този фестивал би било 
добър повод и за развитие на местния храните-
лен бизнес. Чудесно място за провеждане на този 
фестивал е бул. Стефан Стамболов в участъка 
между Женския пазар и пл. Възраждане. Освен с ор-
ганизацията на общинския фестивал, ще работим 
и ще подкрепяме инициативи, като Бакхус StrEAT 
Fest, както и ще разработим концепция за мини 
фестивали на свободни терени в центъра и в 
кварталите.
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II.2. Фестивали на мартеницата и 
кирилицата
България е богата на множество традиции и кул-
турни феномени. Сред най-обичаните са закичва-
нето с мартеници и празнуването на 24 май като 
Ден на българската просвета, писменост и кул-
тура.

Считаме, че тези истински български 
събития заслужават по-специално 

отбелязване в столицата ни.

Освен че така културният живот ще стане 
по-богат и интересен, провеждането на 
посветени на мартеницата и кирилицата 
фестивали ще бъде популярно туристическо 
събитие. Вече имаме и успешен пример за популя-
ризирането на българска традиция в близост до 
София, като фестивала Сурва, който се провежда 
всяка година в Перник.

Планираме и двата фестивала да са тридневни, 
като кулминацията на този на кирилицата ще 
бъде на 24 май, когато се провежда традицион-
ният парад на образователните институции, 
а специална чест ще се отдава на завършващи-
те първолачета. По време на фестивалите ще 
работим за реализирането на различни събития 
на ключови места в града, като освен организа-

ционна, ролята на общината ще бъде и в осигуря-
ването на подходяща украса. В дните на чества-
нията основни линии на градския транспорт ще се 
движат денонощно и ще има преференциални цени 
на тротоарното право за поставяне на изнесени 
маси и провеждане на индивидуални събития.

II.3. Читалищата, като средища за 
култура
Читалищата, особено намиращите се в по-пери-
ферните райони, често са единствените места 
за култура и социални дейности в кварталите. 
Въпреки дългите им културни традиции, част от 
тях, като например читалище Райна Княгиня в кв. 
Орландовци, се намират в тежко състояние и са с 
ограничен брой функции и активности - предим-
но за опазване на традициите и фолклора. Много 
други са изоставени и изобщо не работят, а ру-
шащите се сгради отблъскват хората, вместо 
да ги събират. За разлика от читалищата в цен-
тралните райони, периферните са единствени-
те културни средища в населените места, но в 
тях често липсват занимания свързани с театър, 
литература, съвременни изкуства и др.

Потенциалът им да станат сърцата 
на културния живот в кварталите е 

огромен, тъй като повечето разполагат 
със зали за събития и библиотеки.

София  може да е домакин 
на модерен музикален фестивал
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Модернизирането на материалната и техническа 
база е задача на читалищата, бидейки самостоя-
телни структури, но ние ще работим за укрепване 
на сътрудничеството между тях и районните 
администрации с цел намиране на средства и обо-
гатяване на културната програма. Чрез програма 
“Култура” и други подобни, ще насочим ресурси в 
подкрепа на такива, изоставащи с материална-
та си база и човешкия капацитет. Убедени сме и 
че професионалистите занимаващи се с различни 
видове изкуство в България са способни да прово-
кират интереса на съгражданите ни. Затова ще 
работим изкуството да се превърне в двигател 
на социална промяна, а читалищата да станат ес-
тественият ѝ проводник.

II.4. Създаване на Музей на 
транспорта
София е една от малкото столици в Европа 
без обособен музей на транспорта. Затова ще 
създадем такъв и ще го разположим в сградата 
на бившето депо Клокотница на бул. Мария Луиза. 
Това е чудесна и удобна локация, близо до центъра 
на града, а самата сграда е първото трамвайно 

депо в София.

Ще продължим възстановяването и съхранение-
то на музейни експонати - трамваи, тролейбуси и 
автобуси, включително ще работим активно със 
сдружение „Градски транспорт и инфраструкту-
ра”, които със собствени средства вече купуват 
и реставрират стари возила. Наша цел ще бъде 
създаването на модерен, интересен и интерак-
тивен музей, който да разказва за богатата ис-
тория на транспорта в София и България.

С възстановените експонати ще 
организираме редовни ретро линии, 

които да обикалят из София

и по този начин да носят радост на софиянци и 
гостите ни. Тази практика е доказано успешна 
и популярна в много други градове като Прага 
и Будапеща. Освен музей на транспорта ще 
създадем и музеен кът посветен на трамвайното 
трасе през Борисовата градина в сградата на ем-
блематичната спирка Вишнева, наскоро възста-
новена след пожар.

Реставриран трамвай 
© Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“
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на коПитото
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Градските бани създават атрактивен маршрут за балнеоложки туризъм 

Панчаревското еЗеро - Зона За отдих и сПорт край водата
Зоната се развива и възстановява след международен конкурс
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София може и да няма архитектурния блясък на Париж, Рим или Прага, но 

разполага с незаменими и уникални за Европа природни дадености - прекрасната 

планина Витоша и богатите минерални извори. Тези дадености, в комбинация с 

археологическото наследство, правят столицата атрактивна туристическа 

дестинация - източник на приходи, високо качество на живот и добър имидж. 

Софийското поле, заключено между Витоша, Люлин, Стара планина и 

Ихтиманския дял на Средна гора, е пресушено дъно на древно езеро, оформило се 

когато Стара планина се е изпречила на пътя на река Искър. Дълбокият разлом, 

прорязващ Западна България от р. Тимок до Рилския манастир пък ни е дарил с 

истинското богатство на 75 минерални извора. Именно благодарение на защитата, 

която планините осигуряват, минералните извори и плодородната почва в 

Софийското поле правят Сердика, а впоследствие София, град, задържал статуса 

си на административен център и стратегически важен в състава на тракийските 

царства, Римската, Византийската и Османската империи и трите български 

държави.

Планините и минералните ни извори са незаменимо богатство, което може 
да направи София лидер в целогодишния туризъм. Възможностите за походен 

туризъм през лятото и ски и сноуборд спортуване през зимата, без реално да се 

напускат пределите на града, до този момент остават почти неизползвани. През 

последните години за съжаление наблюдаваме притеснителна тенденция - ски зона 

Витоша е неизчерпаем източник на скандали и все по-често ставаме свидетели на 

заличаването на функцията на минерални бани, построени преди повече от век.

Миналата година администрацията на г-жа Фандъкова взе 

скандалното решение да прави от Централната минерална баня зали за събития с 

невярното твърдение, че минералният извор, изливащ се на метри от банята, нямал 

дебит за термален център. Иронично, само година по-рано, екипът на същата г-жа 

Фандъкова създаде и прие стратегия за управление на минералните води, в която 

централно място заемаше превръщането на северното крило на Централна баня 

точно в термален център. В ранните дни на политическата си кариера, сегашният 

кмет бе вносител и изповедник и на скандалната приватизационна сделка на “Въжени 

Богатствата на софия - витоша и 
минералните води14
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линии” ЕАД, буквално подарила всички общински лифтове и ски зоната на компания, 

чиято некомпетентност през годините бе свързана със смъртта или сериозните 

наранявания на поне четирима души. Тази сделка лиши София от пълноценно използване 

на планинските ресурси, а поколения деца израснаха без да могат да практикуват 

зимни спортове така, както това бе възможно преди.

През годините Спаси София многократно се е застъпвала за подобряване на 

достъпността до Витоша. Участвали сме в редица дискусии, в които сме изразявали 

мнението, че приватизацията на лифтовете бе пладнешки обир на софиянци. 

Предложихме нова излетна линия, която да свърже центъра на София със Златните 

мостове и убедихме общината, че е нужно да закупи подходящи за планината 

автобуси. Заедно с приятелите ни от “Термално - Нормално” започнахме кампанията 

#ДаБъдеБаня, с която настояваме минералните бани на София да не сменят 

предназначението си и да се възстановят като модерни термални центрове, 

привличащи туристи и носещи приходи в общинската хазна. 
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I. витоша - достъПен 
и немоноПолиЗиран 
Природен Парк

Въпреки че Витоша е перфектното място за це-
логодишни спорт и почивка, липсва адекватен 
транспортен план, хижите са достъпни един-
ствено с автомобил, крайните точки на маршру-
тите за походи не са добре обвързани с градския 
транспорт, а едни от най-популярните и привле-
кателни места са изцяло откъснати от света. 
От всички лифтови съоръжения, изградени през 
годините, един монополист свързан с корупцион-
ни скандали, притежава повечето. И макар при-
ватизационният договор да го задължава да ги 
поддържа в адекватно състояние, от всичките 
му поверени лифтове, едва три работят и то 
основно в зимния сезон.

I.1. Възстановяване на Княжевския 
лифт
Съществуват много неясноти около привати-
зираните лифтове. Една от основните тези на 
собственика им, а понякога и на администрацията 
на г-жа Фандъкова, е, че поддръжката им е блоки-
рана от нормативни пречки. Това обаче не е точно 
така. В приватизационния договор, подписан меж-
ду Столичната община и “Витоша ски”, ясно е за-
писано, че компанията е собственик единствено 
на самите съоръжения, но не и на земята под тях. 
В действащия План за управление на ПП “Витоша” 
е написано, че модернизация на съоръженията се 
насърчава.

Ще направим нужните стъпки “Витоша 
ски” да отстрани рушащите се и 

негодните за употреба съоръжения от 
територията на парка,

което може да стане с нарочна заповед на кмета. 
Така ще можем да поправим допуснатите упра-
вленски грешки и ще работим за модерна и удобна 
лифтова връзка на града с Витоша, като започнем 

с възстановяването на Княжевския лифт. 

Гледка от горната станция на Княжевския лифт 
© Димитър Николов

Искаме той да бъде управляван от градския 
транспортен оператор и напълно интегриран 
с електронната тарифна система на градския 
транспорт. За него ще предложим специален 
превозен документ с по-висока стойност за ед-
нократно пътуване, но ще възстановим прекра-
тената с приватизацията на “Въжени линии” ЕАД 
традиция, в първите почивни дни от всеки месец, 
притежателите на карти за градския транспорт 
(месечна, тримесечна, годишна и т.н.) да пътуват 
безплатно.

Обновяването на Княжевската кабинка 
ще е първата фаза от поетапното 

възстановяване на общинския контрол 
върху лифтовете

в планината, като дългосрочната ни цел е всички 
лифтове, свързващи града с нея, да са част от 
градския транспорт и съответно - общинска 
собственост. Така ще осигурим бърза и удобна 
връзка с планината без да я натоварваме с 
излишен автомобилен трафик и замърсяване.

Съществува техническа възможност долната 
станция на лифта да се премести до входа на 
парк “Княжево”, в непосредствена близост до по-
следната спирка на трамвай №5. Така лифтът ще 
стане значително по-привлекателен и достъпен 
за всички софиянци и туристи. Осигуряването на 
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нужната за съоръжението просека през Княже-
вската гора е въпрос, който не може да се реши 
без активното участие и съгласие на местната 
общност. За да гарантираме максималното съх-
ранение на парка, решение за удължаване на лифта 
ще бъде взето след обществени обсъждания и 
получена подкрепа от княжевци.

I.2. Посетителски център 
“Боянска църква” - вратата към 
Витоша 
Боянската църква е сред най-значимите нацио-
нални съкровища и е част от Световното кул-
турно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. 
Въпреки огромното ѝ значение и туристически 
потенциал, тя е трудно достъпна както с град-
ски транспорт, така и с автомобил, а почти нищо 
не е направено за улесняване на организираните 
туристически групи. Улиците водещи към църк-
вата, както и до пътеката към Боянския водо-
пад, са в трагично състояние, без равна настилка 
и качествени тротоари, слабо или отсъстващо 
осветление, без възможност за паркиране или 
наличие на спирков навес за удобство на пъту-

ващите с градския транспорт. Достъпът с него 
е неадекватен - единствената линия до турис-
тическата атракция е през 30 минути и вместо 
да прави връзка с голям интермодален терминал, 
свързва църквата с кв. Карпузица, намиращ се в 
периферията на града. 

В План за София сме предвидили редица 
мерки за значително подобрение на 
достъпа и условията до Боянската 

църква.

Изцяло ще ремонтираме прилежащите улици, 
където паважната настилка ще бъде пренареде-
на, тротоарите ще бъдат застлани с камък и ще 
бъде поставено ново осветление със старинна 
визия. На двата прилежащи общински терена 
предвиждаме изграждането на паркинг за ту-
ристически и градски автобуси, както и нов 
посетителски център за Боянската църква и 
природния парк Витоша. За максимално улеснение 
на гражданите и туристите ще въведем и нова 
автобусна линия, която ще свързва комплекса с 

Боянска църква 
© Aleksander Dragnes
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големи интермодални терминали в южната част 
на София. На всички ключови кръстовища в района 
на църквата ще поставим информационни табели 
за улеснено ориентиране на посетителите. Това 
ще преобрази днешното забравено съкровище в 
притегателен туристически център и истинска 
врата към планината. 

I.3. Социализация на популярните 
места в планината
От къде може да се наслаждава някой на София “от 
птичи поглед”? Ако питате младите софиянци 
те ще ви кажат - скалите под Телевизионна-
та кула. Макар и необезопасени, неосветени и 
достъпни единствено с автомобил, те са цело-
годишно популярни, защото гледката, разкривана 
от хребета на Копитото, наистина е величест-
вена. Въпреки този безценен актив, Столичната 
община не е направила нищо, за да го превърне в 
туристическа атракция.

Други две популярни места са поляната пред хижа 
“Алеко” и Златните мостове. Като горна стан-
ция на кабинковия лифт и наблюдателна зона за 
морените, те са начало на няколко туристически 
маршрута и любимо място за отмора през горе-
щите летни месеци. Но състоянието им днес е 
неприемливо: кал, разхвърляна снегопочистваща 
техника, изоставени бараки, недостатъчно мес-
та за почивка и липсата на обществени тоалет-
ни са само част от проблемите им.

Тези пространства заслужават не по-
малко внимание от градските площади. 
Затова ще работим за организирането 

и провеждането на архитектурни 
конкурси за тяхното адекватно 

преосмисляне

в подобаващи и модерни зони за отдих и наблю-
дение на София в контекста на природния парк. 
Ще работим пространствата около хижа “Алеко” 
и спирка Златните мостове да се оформят като 
входове на парка без груби намеси: с повече пикник 

маси, добре построени алеи и подстъпи към екопъ-
теките, разчистване на излишното застроява-
не, преосмисляне на съществуващото и повече 
възможности за забавление.

Ще предложим заградената с висока ограда 
тераса на Телевизионна кула “Копитото”, да се 
социализира и преработи в основна наблюдателна 
площадка за София с отворен достъп, заведения 
и възможност за провеждане на събития. Ще 
търсим съдействието на собственика на съоръ-
жението - Vivacom за пълноценното интегрира-
не на Копитото в туристическите маршрути на 
София. Ще предложим и самата кула да се освети, 
за да е видима от града нощно време.

I.4. Витоша, достъпна с градски 
транспорт и с уредено паркиране
През годините почти всички излетни линии до 
различни точки на Витоша бяха закрити, а със-
тоянието на пътищата бе допуснато да стане 
повече от неприемливо. Пътят до хижа “Алеко” 
не е ремонтиран от десетилетия, а интензив-
ният автомобилен трафик е ерозирал банкетите 
му. Пътищата до Златните мостове, Копитото 
и хижа “Алеко” са твърде тесни за съвремен-
ните автомобили и автобусите на градския 
транспорт, а в крайните им точки не са изградени 
паркинги. Целогодишно около хижа “Алеко”, пътят 
между горната станция на лифта и хотел 
“Морени” е превърнат в паркинг, а задръства-
нията са редовни. Като резултат, посещението 
на планината се превръща в дълго и изнервящо 
преживяване. Автобусна линия №66 също трупа 
сериозни закъснения върху и бездруго неадекват-
но големите си интервали.

Съвместно с управлението на ПП “Витоша” 
ще разработим план за ремонт на пътищата и 
отбивките за почивка, ще изградим и ремонти-
раме осветление за всички крайпътни зони за 
отдих, както и за по-тежките участъци. В плана 
ще заложим и изграждане на безопасни тротоари 
там, където автомобилния път съвпада с ус-
тановени излетни маршрути. Ще започнем и 
процедура за изграждане на паркинги с ограничен 
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капацитет, в които избралите да отидат до 
планината с автомобила си да могат да паркират 
в нормални условия, без да предизвикват транс-
портни проблеми и да превръщат крайпътните 
зони в кални свлачища. Паркирането извън тях не 
само няма да е позволено, а ще се  санкционира.

За да не поощряваме автомобилния трафик 
в парка, ще включим територията на ПП 
“Витоша” в системата за платено паркиране 
със специална и значително по-висока такса за 
вход с автомобил. Ще осигурим специализиран 
контролен пункт на всяка входна точка в парка, 
информиращ влизащите в него за броя свободни 
паркоместа. В случаите, в които те са изчерпани 
или достъпът е забранен - спиращ по-нататъшен 
трафик. Събираните от паркирането средства 
ще пренасочим към специален фонд за поддържане 
и изграждане на съоръженията на територията 
на планината. След пълното възстановяване на 
лифтовете и осигуряване на повече автобусни 
линии към Витоша, ще се стремим към пълна 
забрана на достъпа с автомобили в почивни дни.

Налагането на рестриктивни мерки срещу сво-

бодното движение на автомобили на терито-
рията на Витоша означава, че обслужването й с 
градски излетен транспорт трябва значително 
да се подобри. Затова ще разработим изцяло нова 
транспортна схема за излетните линии.

Ще създадем предложената от нас линия 
№61 от НДК до Златните мостове, ще 
възстановим линия №62 до Копитото,

ще намалим интервалите на движение по линии 
№63 и 66 и ще ги направим ежедневни вместо 
движещи се само в почивни дни. Ще наблегнем 
на удобството, като разработим маршрути, 
започващи от интермодални терминали при 
метростанциите, както и градския център.

Като основоположници на идеята за закупуване 
на автобусите, които и в момента обслужват 
излетните линии до Витоша, ще работим за 
пълното възприемане на първоначалните ни 
препоръки, осигурявайки повече автобуси 
подходящи за планинските условия и ги оборуд-
ваме така, че превозването на велосипеди, ски и 
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друга туристическа екипировка да е възможно.

I.5. Възстановяване на ски зоната
Витоша предоставя на софиянци уникална въз-
можност само за 30 минути да се пренесат на 
2000 метра, за да се наслаждават на различни 
зимни спортове. За съжаление, след сключване-
то на приватизационния договор за продажба на 
“Въжени линии” ЕАД през 2007 г. , развитието и мо-
дернизацията на ски зоната са изцяло блокирани. 
Причината е неспиращите спорове между еко-
логичните организации и “Витоша ски” АД за 
това дали строителството на нови съоръже-
ния е възможно или не. Основна вина за патовата 
ситуация е липсата на доверие - сегашният кон-
цесионер на ски зоната е собственост на конце-
сионера на ски зона Банско, която стана печално 
известна с огромните закононарушения и неспаз-
ване на концесионните договори, за сметка на 
природата в парк Пирин. Затова и не е учудващо, 
че при наличие на толкова лош пример и слаби ин-
ституции, гражданите и екологичните организа-
ция имат основателни съмнения, че интересите 
на обществото и природата ще бъдат защитени. 

Наш първи приоритет за възраждането и модер-
низирането на ски зоната ще бъде изгонването 
на “Витоша Ски” АД. Вече съществуват доста-

тъчно юридически анализи, показващи че фирма-
та е собственик само и единствено на съоръже-
нията, които на свой ред са силно амортизирани 
и могат да бъдат премахнати с нарочна заповед 
на кмета, обявявайки ги за опасни. Когато зоната 
бъде освободена, ще възложим на външен консул-
тант изготвянето на цялостна оценка за въз-
можностите за развитие на ски и сноуборд ту-
ризъм, спазвайки всички екологични изисквания. 
След изготвянето, съгласуването и одобрението 
ѝ от всички компетентни институции, гражда-
ните и екологичните организации, ще пристъпим 
към обявяването на конкурс за концесия (а не при-
ватизация) с ясни правила и изисквания. За разли-
ка от досегашния опит с подобни процедури, ще 
заложим обективни, неподлежащи на тълкуване 
инструменти за общински контрол и опазване на 
обществения интерес. 

На Витоша трябва да има ски и сноуборд 
туризъм, защото освен туристическо 
предимство, това е възможност млади 

и стари да практикуват любимия си 
спорт.

Искаме да възстановим традицията хиляди деца, 
безопасно и с желание, да посещават ски-учи-
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лища и да имат възможност още от най-крехка 
възраст да растат активни и да спортуват сред 
природата. Трябва да е ясно, че Витоша няма при-
родните дадености, за да бъде голям курорт като 
Банско или Боровец, но може да бъде малък, удобен 
и приятен ски курорт в близост до града. Нашата 
цел ще бъде да възстановим изгубеното доверие и 
да покажем, че има как туризъм, спорт и екология 
да съществуват в синергия.

I.6. Планината като атрактивна 
байк дестинация
Преди няколко години дирекцията на ПП “Витоша” 
заедно с неправителствени организации маркира 
12 маршрута за планинско колоездене с различна 
степен на трудност, подходящи за дисциплини-
те спускане, крос-кънтри и ендуро. Наличието 
на маршрутите обаче съвсем не означава добре 
развит туристически продукт. Ако човек желае 
да покара колело и да ползва градски транспорт, 
за да се придвижи с него до желана начална точка 
в планината, ще се сблъска с липса на информа-
ция и невъзможност. Това кара много от семей-
ствата и активните колоездачи да ползват 
лични автомобили за достъп и практикуване на 

любимия си спорт. През лятото, за период от 2-3 
месеца, автобуси, осигурени от частна компания, 
превозват безплатно велосипедисти само до 
начални маршрутни точки в планината. Превоз на 
велосипед от Витоша към града не се осигурява. 
През останалите активни месеци от годината 
транспортната услуга за велосипеден достъп до 
Витоша напълно отсъства.

Необходимо е да се осигури целогодишна възмож-
ност за достъп до началните и крайни точки на 
маркираните велосипедни маршрути. Поставя-
нето на вело-багажници, обособяването на места 
за велосипеди в превозните средства или ремар-
кета за автобусите са възможностите, които 
ще проучим, за да осигурим добра и безопасна ус-
луга.

Ще работим за това градският 
транспорт, в комбинация с нови 

модернизирани лифтове, да предложи 
максимално приятно изживяване за 

велосипедистите - жители и гости на 
града.
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Панчаревското езеро от десетилетия е 
любимо място за посещение и отдих на 
софиянци. Красивата природа, многообра-
зието от пътеки подходящи за разходка, 
водните атракции и близостта до София са 
ключови фактори, които определят тази по-
пулярност. В последните над 30 години обаче, 
голяма част от заобикалящата инфраструк-
тура и спортните съоръжения бяха изцяло 
запуснати, което доведе до невъзможност 
те да се използват пълноценно. Друг сериозен 
проблем е разпокъсаната собственост, което 
затруднява експлоатацията и координацията 
по поддръжката на езерото. Активното ур-
банизиране на околните райони и постоянно 
нарастващото население на село Панчарево 
пък създават допълнителен натиск върху 
екосистемата, заради нелегално оттичащи-
те се отпадни води. Въпреки обновяването 
на част от крайбрежната алея бе пропусна-
то ефективно да се ограничи автомобилно-
то движение, което постоянно създава хаос и 
опасност за разхождащите се. 

Всичко това поставя сериозни предизвика-
телства пред всякакви планове за обновява-
не на пространството и превръщането му в 
най-голямата зона за рекреация в рамките на 
Столичната община.

Въпреки това ние сме убедени, че 
потенциалът, който този курортен 

район на София има, би обосновал 
отделянето на по-сериозно внимание 

и направата на инвестиции.

Езерото се явява единствено възможно прос-
транство за практикуване на редица спортове, 
а за други е  изключително подходящо. Такива 
са всички видове гребане, уиндсърф, плажен 
волейбол, колоездене, скейтборд, тичане и др. 

Първата ни стъпка ще бъде да създадем коор-
динационно звено между всички институции, 
стопанисващи езерото и териториите около 
него. Целта му ще бъде да изчисти отворени-
те въпроси относно собственост, отговор-
ност за поддръжка и т.н. В процеса на работа 
ще се разгледа и възможността за окрупнява-
не общинската собственост, за да се улесни 
нейното управление.

Междувременно ще започнем 
активна работа както с местните 
общности, така и с гражданите на 

цяла София за определяне на нуждите 
на всички заинтересовани от това 

пространство страни

Вече съществуват активни граждански групи 
като “Сдружение за развитие на Панчарево 
и Кокаляне“, които ще бъдат пряко включени 
в определянето на бъдещето на техните 
населени места.

След като този процес бъде завършен в 
най-кратки срокове, ще възложим провежда-
нето на международен конкурс за изработване 
на концепция за възстановяване и развитие на 
рекреационна зона Панчарево. Стремежът ни 
е резултатите от този конкурс да покажат 
варианти за устойчиво, интегрирано и в полза 

Панчаревското еЗеро - 
Зона За отдих край водата
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на хората развитие на целия район. То трябва 
да включва решения за:

• достъпността до района с градски и личен 
транспорт, велосипеди и пеша;
• използване на инфраструктурата, както за 
професионален, така и за любителски спорт;
• използването на минералните води за 
балнеолечение и рекреация;
• оползотворяване на възможностите за 
туризъм и др.

Ще отделим приоритетно средства 
за изграждане на канализация, за да 

спрем оттичането на отходни води в 

езерото.

Убедени сме, че само в рамките на един мандат 
зоната може да бъде изцяло преобразена. Това 
ще донесе сериозен туристически и икономи-
чески тласък, както и ще позволи прекарва-
нето на приятно време за всички софиянци в 
цивилизована, безопасна, естетична и чиста 
среда близо до природата.

Панчаревското езеро
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II. люлин, стара 
Планина и Плана - нови 
въЗможности За отдих

Столицата ни е заобиколена от планини, пред-
лагащи чудесни, но недостатъчно развити въз-
можности за отдих и спорт. На разположение са 
полски и горски пътища и пътеки, които софиянци 
и гости на столицата откриват сами или с 
помощта на информация от интернет. Липсва 
централизирана инициатива за популяризиране 
на планините Люлин, Стара планина и Плана. Като 
добра практика трябва да се отбележи популяри-
зирането на дестинацията Софийска Света гора, 
макар информационното обезпечаване, транс-
портните връзки и поддръжката на маркиров-
ка на терен да остават недостатъчни. Въпреки 
липсата на ясно определена политика за насочване 
на туристически поток към тези планини, бла-
годарение на инициативи на районните админи-
страции и кметствата, а и на спортни клубове и 
неправителствени организации, някои дестина-
ции в Стара планина вече се оформят като тра-
диционни места за различни прояви. 

Така например склоновете над с. Локорско се 
оказват интересни за планинско спускане с ве-
лосипеди, като формални и неформални клубове 
поддържат пътеки и организират състезания. 
Такива възможности предоставят старопланин-
ските склонове и над с. Кремиковци и с. Войнего-

вци. Пътищата и пътеките свързващи манасти-
рите са подходящи за пешеходен и велосипеден 
туризъм, както и за спортно бягане. Чудесен 
рок фестивал - The Wrong Fest намери мястото 
си за няколко поредни години край с. Войнего-
вци. Любителите на кросови мотори и АТВ също 
активно посещават планините. От всички тези 
възможности засега се възползват единствено 
най-любопитните и най-запалени туристи. Те-
риториите са слабо натоварени с туристически 
поток, като фактор за това е липсата на инфор-
мация и недостатъчно добрия достъп с градски 
транспорт. 

Убедени сме, че Столична община може да насочи 
ресурси за организационни мерки и поддръжка 
на пътища и пътеки, заедно с кметствата и 
държавните горски стопанства. Осигурява-
нето на пешеходни и велосипедни маршрути, 
свързващи София с тези ценни и слънчеви край-
градски територии, има потенциала да увеличи в 
пъти достъпа на гражданите до места за отдих 
и спорт, особено за жителите на северните 
квартали. Повече коли на градския транспорт в 
почивни и празнични дни, въвеждане на багажници 
за велосипеди на някои от автобусните линии, 
повече информационни табла и маркировка при 
началните точки за достъп до маршрутите са 
мерки, които са в рамките на възможностите на 
бюджета на Столичната община и които ще ре-
ализираме бързо. Така гражданите ще могат да 
се възползват от ресурсите на всичките околни 
планини.

Бонсови поляни, Люлин планина
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III. минералните води - 
уникалното Богатство на 
софия

Антична Сердика, чийто горд наследник е 
днешната столица на България, е възникнала 
тук, заради минералните води. Заради лечебните 
им свойства, Римската империя е изпращала 
легионите си на почивка тук. Ключовата роля 
на водата е почетена и на герба на столицата. 
Въпреки огромните природни дадености, под 
формата на различните типове минерални и 
лечебни води и общия дебит с внушителните 500 
литра в секунда, София дори приблизително не се 
възползва от този потенциал. През годините, 
изредилите се управляващи не направиха нищо за 
съхранение и развитие на емблематичните бани, 
като тези в центъра, Овча купел и Горна баня. 
Други по-малки обекти, като баните в Княжево 
и Железница, пък са напълно разрушени и изоста-
вени, а съществуващите каптажи в Надежда и 
Лозенец изобщо не се използват. 

Ние осъзнаваме огромния потенциал и богат-

ството на минералните извори. Знаем, че градо-
вете с подобни дадености правят всичко въз-
можно за популяризиране на СПА туризма, с което 
да се привличат туристи и генерират сериозни 
печалби. Будапеща например разполага с далеч 
по-малък дебит и по-малко типове минерална 
вода, но с над 4 милиона посетители на общин-
ските си бани, генерира годишна печалба от над 
40 милиона лева. Такъв сериозен финансов ресурс, 
възвръщащ се в градския бюджет, може да се из-
ползва за различни инфраструктурни подобрения. 

Решени сме да бъдем активна страна 
в реставрацията и строителството 

на модерни термални центрове на 
територията на цялата община,

както и в популяризацията на едно от най-го-
лемите конкурентни предимства на София. 
Незабавно ще спрем процедурата за превръщане 
на северното крило на Централната минерална 
баня в зали за събития - намерение на Столична-
та община, което противоречи на собствената 
ѝ стратегия за използване на минералните води. 

Централна минерална баня 
© Михал Орела
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Възползвайки се от европейски програми за на-
сърчаване на туризма и регионалното развитие, 
ще насочим необходимия финансов ресурс към 
ремонта ѝ и връщането на стария блясък в 
перлата на софийските бани. 

По подобен механизъм искаме да възстановим 
и общинската баня в Княжево. Ще търсим въз-
можност за използването на вече съществува-
щите каптажи, като този в Лозенец, възста-
новявайки старите бани или създавайки красиви 
чешми със свободен достъп. Неделима част от 
нашия План за София е промотирането на т.нар. 
Софийски маршрут за СПА и балнеоложки туризъм, 
поставяне на табели и информационни центрове 
и създаването на атрактивни туристически 
пакети. Така ще стимулираме туристите да се 
възползват от различните извори, удължавайки 
престоя им в София и ще увеличим средствата, 
които те оставят в града ни.

III.1. Развалините стават красиви 
термални центрове
Безкрайното прехвърляне на отговорност-
та между общината и държавата ни постави в 
ситуация, в която сме лишени от възможност-
та да ползваме минералната вода, изобилства-
ща в София. Отдавна са изоставени и разрушени 
баните в Горна баня, Овча Купел и Княжево. Банята 
в Железница е абсолютно занемарена, а един-
ствената работеща, е отдаденият под концесия 
обект в Панчарево. Предстои да видим как ще 
заработи концесионирата баня в Банкя и доколко 
успешна ще бъде нейната реставрация.

Вероятно най-голямата загуба обаче е закрита-
та Централна минерална баня. С неразумното си и 
безотговорно към историята на града поведение, 
Столичната община е на път завинаги да заличи 
оригиналната ѝ функция. Ние няма да допуснем 
това! Заедно със съмишлениците ни от “Термал-
но-нормално”, други организации и будни граждани, 
се включихме в битката за намиране на работещо 
решение, което да върне на софиянци благодатта 
на минералната вода. Ще се борим за нейното за-
пазване като напълно функционален термален 

център след реставрация на северното крило. На-
шата цел е не само да върнем блясъка на старата 
сграда, но и да направим необходимото за използ-
ването ѝ по предназначение.

След реставрацията ще направим опит 
за намиране на концесионер, който да я 
стопанисва и да развива СПА туризъм.

Ще се опитаме да привлечем към участие меж-
дународни СПА и хотелиерски вериги, както 
и европейски пенсионни дружества, които да 
са гарант за добро управление. В случай, че не 
успеем да намерим подходящ концесионер, ще 
предложим общинско стопанисване на Централ-
ната минерална баня, по примера на изграждащия 
се аквапарк “Възраждане”. 

Подобен механизъм искаме да приложим и за рес-
таврацията на останалите красиви бани. Започ-
вайки с реставрирането на прекрасната баня в 
кв. Горна баня и ремонт на просторния парк около 
сградата, ще дадем стимул за повторното раз-
витие на СПА туризма в покрайнините на столи-
цата. Ще започнем и процедурата за придобива-
не от държавата на сградата на старата баня в 
Княжево. След реставрацията и модернизацията 
ѝ, заедно с прилежащия парк, искаме да обособим 
общински център за балнеология и отдих. Находи-
щето е ценно, защото разполага с хомотермална 
вода, т.е. с температура близка до тази на чо-
вешкото тяло, което я прави изключително под-
ходяща за балнеология и терапии. 

За да гарантираме успешната 
реставрацията на баните и развитието 

на потенциала на минералните води 
в София, ще привлечем доказали се 

български хидрогеолози с богат опит,

като проф. Пенчев, както и експерти от чужбина. 
Амбицията ни е в сътрудничество с хотелиер-
ските и туристическите браношови организа-
ции, медицински и застрахователни български и 
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европейски дружества, и разбира се - гражданите 
на София, да намерим най-добрите и дългосрочно 
работещи решения за използване на минералното 
богатство на града.

III.2. Потенциалът на “малките” 
извори
Няма да забравим и за потенциала на по-малко из-
вестните, но ценни извори, пръснати в различни-
те краища на София. Ще започнем с пълен ремонт 
на старинната баня в Железница и обновяване на 
пространството, както и пътя, водещ до там. 
Изворите в Надежда и Свобода пък смятаме, че 
могат да бъдат ползвани в рамките на спортен 
комплекс “Локомотив”, където фокусът да бъде 
лечение на спортни контузии и отдих на спорти-
стите, представляващи България по света. След 
допитване до водещи специалисти ще проучим 
и възможността за използването на част от 
изворите за отопление на обществени или индус-
триални сгради, като оранжериите в Казичене, 
които в миналото са били отоплявани с гореща 
минерална вода.

III.3. Изграждане на къмпинг за СПА 
туризъм
На територията на Столичната община има 31 
изворa на минерална вода с изграден каптаж, как-
то и още над 75 доказани, но неизползвани водо-
източника. По примера на Велинград, където чрез 
публично-частно партньорство се изгражда пър-
вия в България къмпинг със собствен СПА център, 
ще започнем процедура по намиране на подходящ 
терен и концесионер. Смятаме, че най-подходящи 
са покрайнините на София - Локорско и Войняго-
вци, както и Панчарево, заради близостта им до 
използвани от туристите международни пъти-
ща. 

Чрез прозрачна и открита процедура 
искаме да привлечем инвеститор, 

който да построи и управлява къмпинга 
в съответствие с международните 

стандарти,

но и да изгради собствен СПА център с достъп и 
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за външни посетители. Освен открити и закрити 
басейни, сауна, парна баня и т.н., на територия-
та планираме и обособяване на зона за палатки, 
барбекю, съблекални, детски кът и всички други 
необходими услуги. По този начин имаме намере-
нието да стимулираме туризма и в северните 
покрайнини на София, намиращи се в близост до 
манастирите на Софийска Света гора, както и да 

повишим заетостта на живеещите в района.

III.4. София - СПА столицата на 
Европа
Смятаме за исторически дълг на нашето поколе-
ние да развиваме и популяризираме богатството 
на минералната вода, с което разполагаме. Всички 
искаме да се възползваме от него, но и да го споде-
лим с гостите на столицата.

Затова ще развием бранда на София като 
световна туристическа дестинация, 
основан на трите уникални дадености 

на нашия град - античното наследство, 
природния парк Витоша и минералните 

извори.

Знаем, че София има разпознаваеми и търсени да-
дености, които ще привличат платежоспособни 
туристи, значително подпомагащи местната 

икономика. Това е шанс за повече високоплатени 
работни места и добър международен имидж на 
българската столица. 

Ще започнем с изработването на 
Софийски маршрут за СПА и балнеоложки 

туризъм - ясно обозначен маршрут, 
достъпен с градския транспорт и 

взаимно свързан с туристически пътеки,

които да стимулират туристите да откриват и 
посещават различните минерални извори в София 
и околността. Главните направления ще са от-
белязани с ясни многоезични табели, които да 
улесняват туристическия достъп. В близост до 
самите извори, бани и чешми ще поставим табели 
с информация за минерализацията и съставките 
на водата и нейните лечебни свойства. За целта 
ще въведем и атрактивен туристически пакет, 
комбиниращ културния и термален туризъм, 
обвързващ античната история на Сердика, 
красивите манастири и термалните центрове. 

С увеличените приходи в бюджета ще разработим 
рекламна кампания, промотираща София като ев-
ропейска СПА дестинация с множество различни 
минерални води и лечебни свойства, а чрез коор-
динация между ОП “Туризъм” и Министерство на 
туризма ще привличаме повече чужди туристи.
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Чист въздух в 
зелен град
Безкомпромисни мерки за Чист въздух
Разширяване на топлофикационната и газопреносна мрежа осигурява 
преход към чисто отопление

строго прилагане на принципа “замърсителят плаща”
Справедлива данъчна политика става инструмент за борба с мръсния 
въздух

активна БорБа срещу калта по улиците и в кварталите
Кафявите зони отстъпват пред зелени площи и уредени паркинги

ефективно поЧистване и модерно управление на 
отпадъците
Подземни контейнери, рециклиране и дисциплиниране на 
почистващите фирми гарантират чистотата 

намаляване на шумовото замърсяване 
за по-спокоен град
Строги мерки срещу високата скорост и шумоизолиращи пояси пазят 
спокойния сън





278 чист и зелен град

По данни на Европейската агенция по околна среда мръсният въздух 

предизвиква преждевременната смърт на близо 15 000 българи всяка година - това 

са нашите майки, бащи, деца, приятели. Този непрежалим личностен и социален данък, 

който обществото ни заплаща ежегодно, трябва да бъде намален на всяка цена. Нито 

едно удобство или недостатъчните финанси не са по-важни от човешкия живот.

Радващо е, че през последните години, особено през зимните месеци, 

когато концентрацията на вредните вещества във въздуха многократно 

надвишава здравословно допустимите граници, темата за чистотата на въздуха 
стана особено важна за софиянци. Въпреки сериозността на проблема, екипът 

на г-жа Фандъкова не намери политическа воля и експертен потенциал да въведе 

безкомпромисни мерки срещу замърсяването, независимо дали става въпрос за такова 

от битовото отопление или от старите автомобили. Отлагането на неговото 

решаване се отразява върху нашето здраве, като особено уязвими са децата, 

възрастните и хората с хронични заболявания.

Аналогична е ситуацията и по отношение на градската чистота. Средствата, 

които Общината дава на почистващите фирми, непрекъснато нарастват, но София 

не става по-чиста и подредена, въпреки че те са най-голямото перо в бюджета 

и надхвърлят 200 млн. лв. годишно. Много често кофите за боклук преливат и 

възможността за разделно събиране и рециклиране на отпадъците е силно ограничена 

в отделни райони. Все още на много места в града съществуват незаконни сметища, 

а мръсотията и калта продължават да са ежедневна гледка по улиците. Особено 
остър е проблемът в кварталите с интензивно застрояване и недовършена 

инфраструктура. Продължава и общественото недоумение защо Общината държи 

на ръчно метене, вместо най-сетне то да бъде сменено с машинно. Не сме доволни 

нито от честотата и качеството на миенето на улиците, нито от контрола върху 

фирмите, отговарящи за градската хигиена.

Осъзнаваме сериозното влияние, което гореизброените проблеми имат върху 

всички нас, особено що се отнася до мръсния въздух и нашето здраве. Спаси София 
е сред инициаторите на колективния иск срещу бездействието на Столичната 

община и липсата на мерки за чист въздух. Затова сме решени да въведем спешни, 

Чист въздух в зелен град15
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безкомпромисни и амбициозни мерки за подобряване качеството на въздуха, 

осъзнавайки, че тяхното отлагане във времето е за сметка на здравето на всеки 

един от нас. Основен приоритет ще бъде замяната на печките на твърдо гориво и 

навлизане на топло и газоснабдяването в кварталите, които към момента нямат 

такава инфраструктура. В координация с държавата, ще работим за поетапна 
промяна на начина на отопление в полза на беземисионно такова за сметка на 

използваното в момента твърдо гориво - дърва, въглища и нафта. Създавайки 

съвместни екипи на служители на Столичния инспекторат и Общинска полиция, 

ще засилим контрола върху всички нерегламентирани огнища, включително в 

частните обекти, домовете и гетата. Няма как да продължим да толерираме силно 

замърсяващите автомобили без катализатори, които се движат в нарушение на 

закона. Вярваме, че предоставяйки адекватни алтернативи на личните автомобили, 
трайно ще намалим тяхната употреба за ежедневни градски пътувания.

Същевременно имаме амбицията да променим порочните и доказали се 
като неефективни практики, свързани с чистотата в София. Ще повишим 

изискванията и значително ще засилим контрола върху дейностите на частните 

почистващи фирми - от това как трябва да изглеждат контейнерите, до ясни 

задължения за почистване на улиците, публичните и зелените пространства. 

Ще задължим общинските структури стриктно да съблюдават спазването на 
хигиената в София и няма да се колебаем да налагаме солени глоби за всички нарушители, 

независимо дали са физически или юридически лица. Нашият План за София предвижда 
тя да стане зелен град в пълния смисъл на думата - здравословна, чиста и подредена.
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I. Безкомпромисни мерки 
за Чист въздух

Вместо да се посвети върху елиминирането на 
източниците на замърсяването, Столичната 
община търси начини да скрие реалните данни. 
Измервателната станция на Орлов мост, често 
най-замърсената точка в града, беше преместе-
на в зеления парк на БАН в ж.к. Младост, а изгот-
веният прогнозен модел, от чиито резултати 
зависят взетите мерки, се доказа като неточен 
и неработещ. Резултати от международни из-
следвания се игнорират, а взетите мерки, като 
обособяването на временни буферни паркинги или 
пускането на Зеления билет без да се подобрят 
привлекателността и капацитетът на градския 
транспорт, се доказаха като неефективни и 
безрезултатни. Всичко това е доказателство, 
че управляващите не подхождат сериозно към 
проблема.

I.1. Навременни мерки, основани на 
обективен модел

Замърсяването в София е 
ежедневие, особено през зимата

Наша цел ще бъде в рамките на няколко години да 
предприемем редица мерки, които чувствително 
да подобрят качеството на въздуха. Имаме необ-
ходимата решителност и ще осигурим финансов 
и административен ресурс, с които да адреси-
раме както проблемите с битовото отопление, 
така и с колите, които силно замърсяват.

Ще започнем с промяна на модела за предвиждане 
и оценка на замърсяването, който да ни даде ис-
тинските данни за сериозността на проблема.

Ще променим и праговете, при които 
мерките влизат в сила - вместо след 

поредица от дни със замърсяване над 250 
единици и след субективна преценка на 
кмета, те ще започнат автоматично 
да се прилагат при превишения от 100 

единици.

Това правило важи в повечето европейски столици 
и се доказа като успешно при навременното ин-
формиране на гражданите, както и при вземането 
на решения за предотвратяване на по-сериозно 
замърсяване.

I.2. Преход към по-чисто 
отопление 
Във връзка със замърсяването от битовото 
отопление, ще прилагаме конкретни решения в 
зависимост от географското разположение на 
квартала и социалните възможности на живу-
щите. Незабавно ще възложим проектирането на 
нови топлопроводи в кварталите с бурно строи-
телство на нови сгради и кооперации, като Овча 
Купел, Манастирски ливади, Витоша, Павлово, 
Модерно предградие, Кръстова вада и др. Като 
следващ етап с възможност за включване към 
мрежата на Топлофикация сме идентифицирали 
Орландовци, Горубляне, ж.к. Експериментален и др. 
По този начин ще се възползваме от наличния ка-
пацитет за производство на топлоенергия и чрез 
икономии на мащаба ще намалим стойността на 
енергията за всеки абонат. Това същевременно 
ще бъде и мярка за изваждане на дружеството от 
тежката дългова криза, в която се намира днес.

Изцяло ще променим и подхода към 
клиентите и качеството на услугата, 
за да върнем доверието на софиянци в 

Топлофикация.
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Ще преразгледаме започващия проект за подмяна 
на над 10 000 отоплителни уреда, финансиран с 
европейски средства. Смятаме, че въвеждането 
на обективни критерии е от изключителна важ-
ност, за да гарантираме, че уредите ще отидат 
при домакинства, които към момента са сред 
най-сериозните замърсители, но нямат финансо-
вата възможност да си позволят по-екологично 
отопление. По този начин ще защитим публичния 
интерес и ще елиминираме най-вредните източ-
ници на замърсяване. След анализ на резултатите 
от първата фаза ще предложим създаването на 
програма с общински средства, в допълнение към 
европейските, за ускорена и устойчива подмяна 
на старите печки.

Ще бъдем безкомпромисни към горенето 
на забранени материали, както на 

открито, така и на закрито.

Убедени сме, че подобни безотговорни действия, 
извършени от физически или юридически лица, 
като автосервизи или пунктове за вторични су-
ровини, трябва да водят до наказания, за да не се 
повтарят занапред. Затова спешно ще поискаме 
криминализирането им и ще упълномощим Сто-
личния инспекторат съвместно с Общинска по-
лиция да извършват проверки, включително и в 
частни имоти.

За да подобрим драстично 
ефективността на проверките и за да не 
бъдем затруднени от липсата на достъп 

до частни имоти, ще приложим опита 
на полски градове, където бяха закупени 

дронове, с чиято помощ се измерват 
емисиите от комините.

Те са оборудвани със специални сензори, които 
правят анализ на дима от комините и устано-
вяват дали се горят забранени материали като 
дрехи, пластмаса, кабели, машинно масло и др. 
При установяване на нарушения се пристъпва 
към извършване на физическа проверка в частния 
имот и на лицата, нарушили закона. Дроновете ще 
помогнат проверките да стават далеч по-ефек-
тивно, безконфликтно и обективно, а така ще 
гарантираме, че всякакви обекти ще бъдат про-
верявани.

Чрез тази политика изпращаме ясен 
сигнал до физическите и юридическите 
лица, че редовни и обективни проверки 
ще има, а санкциите няма да подминат 

никой нарушител.

Ще инициираме диалог с държавата за промяна на 
необходимите закони и наредби, които в момента 
стимулират замърсяването, вместо да го огра-
ничават. Ще предложим помощите за енергийно 
бедните да са предимно насочени към нискоеми-
сионни форми на отопление като ток, газ или 
пелети. Ще подкрепим въвеждането на строг 
стандарт за продажба на твърди горива, който да 
не допуска до пазара мокри и некачествени дърва 
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и въглища. Като дългосрочна цел в План за София 
сме включили визия за столицата, в която изгаря-
нето на подобни материали за отопление ще бъде 
забранено, а смогът ще стане минало.

I.3. Нулева толерантност към коли 
без катализатори 
Около 25% от замърсяването с ФПЧ, с азотни 
оксиди (NO), които имат пагубно влияние върху 
озоновия слой, и с други вредни газове идва от 
автомобилите с премахнати катализатори. 
Катализаторът е елемент от изпускателна-
та система на автомобила със съществено 
значение за намаляване на емисиите, отделяни от 
двигателя в атмосферата. В Европа осъзнават 
ключовата му роля и следят стриктно за еколо-
гичните норми при преминаване на техническите 
прегледи.

Дори с катализатор, много автомобили 
замърсяват въздуха. Без катализатор, вредите 

са още по-сериозни

Свалянето и кражбата на катализаторите заради 
съдържащите се в тях ценни метали и предаване-
то им в пунктовете за вторични суровини у нас 
се е превърнало в масова практика и печеливша 
индустрия. Въпреки добре известните за 
властите нарушения, управляващите очевидно 
нямат намерение да се преборят с тази практика, 
за да не “разсърдят електората”. Доказател-
ство за това е фактът, че газ-анализаторите, 
закупени от Столичната община и подарени на 
Пътна полиция изобщо не се използват. Заради 
тази безотговорност за цялата 2018 г. не е глобен 
или спрян от движение нито един автомобил. 

Безхаберието, което плащаме с нашето здраве, 
трябва да спре!

Няма да толерираме автомобили с премахнати ка-
тализатори и непокриващи екологичните стан-
дарти на ЕС и с аргументи ще убедим държавата, 
че са необходими по-строги мерки за спазването 
на закона. В тясно сътрудничество с МВР значи-
телно ще затегнем контрола върху регистрира-
нето на возилата без задължителните катализа-
тори.

Планът ни включва закупуването 
на устройства за измерване на 

замърсяването от всички видове 
превозни средства, с което значително 

ще се разшири контролът върху тях.

Смесените екипи от инспектори и полицаи ще 
ни помогнат да затегнем контрола и върху недо-
бросъвестните сервизи, пунктове за технически 
преглед и вторични суровини, а така ще премахнем 
един от стимулите за кражба на катализатори. 
С провеждането на информационна кампания, ще 
убедим обществото, че спазването на правилата 
ще ни предпази от респираторни заболявания и 
ще допринесе за по-здравословна градска среда.

I.4. Строго прилагане на принципа 
“замърсителят плаща” 
След промяна на закона в края на 2018 г., държавата 
предостави възможността на общините сами 
да решават как и с колко ще облагат нееколо-
гичните автомобили, като в закона са посочени 
допустимите коефициенти. На практика данък 
МПС се формира от три компонента: ставките 
за мощност и екологичност се определят от 
местната власт, докато Народното събрание 
фиксира коефициента за старостта на авто-
мобила, като облага по-новите автомобили с 
по-голям коефициент.

Доказателство за неискреното намерение на 
управляващите Столична община в борбата 
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със замърсяване на въздуха е фактът, че София 
заложи на възможно най-ниските коефициенти за 
мощност и екологичност.

По този начин, данъците на най-замърсяващи-
те и на най-мощните автомобили на практика 
остават без съществена промяна, а собствени-
ците им не са стимулирани да инвестират в за-
купуването на по-малко замърсяващи превозни 
средства или напълно да се откажат от тях.

Данъците в София са значително по-ниски не само 
спрямо останалите столици в района, но и спрямо 
големи български градове като Пловдив или Бур-
гас, където е въведено по-осезаемо облагане на 
замърсителите. София, която е най-замърсената 
столица в ЕС и където трафикът доближава 1 ми-
лион автомобила, трябва да бъде лидер в борбата 
срещу замърсяването. Вместо това в момента 
по-малките градове са по-отговорни към бъде-
щето на своите жители, въпреки значително 
по-ниските доходи на населението.

Силно вярваме в принципа, че онези, 
които замърсяват повече, трябва 

да плащат повече. Така ще осигурим 
средства за чист въздух, подобряване 

на градския транспорт и пътната 
инфраструктура.

Затова ще заложим на плавно повишение на ко-
ефициентите за мощност и екологичност до 
максималните посочени от Народното събрание, 
като започнем с автомобилите с мощност над 
150 kW. Предвиждаме запазване на данъчните об-
лекчения за тези с клас Евро 5 и Евро 6.

По този начин след няколко години данъчната по-
литика ще може да бъде инструмент за реална 
борба срещу замърсяването от трафика. Не сме 
съгласни София да продължава да бъде място за 
изхвърляне на отпадъка на Европа и евтините, 
но замърсяващи коли да бъдат широкодостъпни 
и предпочитани от столичани. Убедени сме, че 
с въвеждането на правилна данъчна политика по 

отношение на автомобилите

ще стимулираме собствениците им да 
ползват по-щадящи средата возила, но и 
ще мотивираме гражданите да обмислят 
алтернативни начини за придвижване из 

града.

Така София ще стане по-чисто, зелено и приятно 
място за живот. Здравето на нашите деца е далеч 
по-ценно от възможността всеки да притежава 
по няколко стари коли, които да му излизат без 
пари.

I.5. Еко-стикер и създаване на 
нискоемисионни зони 

Знак за нискоемисионна зона в Лондон 
© BBC

Столичната община не се възползва от отдавна 
доказали се успешни практики и решения за 
ограничаване на замърсяването от трафика, 
когато има висока концентрация на ФПЧ. Едно от 
решенията, което се прилага в големите градове, 
е класификация на колите спрямо техния екологи-
чен стандарт и създаването на т.н. нискоемиси-
онни зони. Обикновено те се обособяват в дните 
със сериозно замърсяване в историческия център, 
като се ограничава навлизането на неекологич-
ни автомобили. По този начин се подобрява ка-
чеството на въздуха в съответните зони и се 
предпазват фасадите на старите и ценни сгради, 
които се унищожават от вредните газове.

Тази практика я има не само в големи градове като 
Лондон, Париж или Мюнхен. Дори в Скопие вече ра-
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ботят по класификация на автомобилите и от-
белязването им със съответните стикери за 
екологичен клас. Тя е подходяща и за София и зато-
ва, заедно с държавата и черпейки опит от други 
европейски градове, ще работим за нейното при-
лагане. Това ще ни позволи да създадем нискоеми-
сионни зони в центъра, както и в други квартали, 
ако анализите покажат подобна необходимост. За 
намаляване на замърсяването и вредните газове, 
в дните със сериозно превишение ще ограничим 
навлизането и паркирането на автомобили, кои-
то не отговарят на екологичните норми.

Искаме не само да намалим влиянието 
на замърсяването от автомобилите, 

но и потреблението им, за да направим 
градската среда по-здравословна.

Тази мярка ще бъде комбинирана с осезаемо под-
силване на градския транспорт, като ще бъдат 
осигурени допълнителни превозни средства.

I.6. Преразглеждане на проекта за 
инсинератор 
Един от най-противоречивите и обсъждани 
проекти в сферата на екологията е заводът за 
изгаряне на боклук (т.н. инсинератор). За него 
управляващите възнамеряват да похарчат 310 
млн лв. и да го построят зад Централна гара, на 

по-малко от два километра от центъра на София. 
Според нас това не е устойчиво решение в най-за-
мърсената столица в ЕС, тъй като има опасения, 
че той ще допринася още повече за замърсяване-
то на въздуха. Фактът, че Столичната община е 
засекретила част от информацията и не предос-
тавя всички необходими документи и разчети на 
гражданите, сам по себе си поставя под съмнение 
точността на икономическия анализ. Подобно 
отношение е недопустимо, имайки предвид, че 
общината ще изтегли заем на стойност над 130 
млн. лв., който ние, гражданите, ще трябва да 
изплащаме следващите десетилетия.

Подобни заводи за изгаряне на боклук са вече от-
речени в Европа, тъй като често изпитват тех-
нически проблеми, както показва и последният 
пример от инсинератора в Копенхаген. Те не са 
част от т.нар. концепция на кръгова икономика, 
предполагаща, че отпадъците трябва да се реци-
клират и използват отново, вместо да бъдат из-
гаряни. Именно затова инсинераторът в София се 
очаква да бъде последният такъв построен в Ев-
ропа със средства от ЕС. Още един проблем пред-
ставлява фактът, че до 2020 г. София е задъл-
жена да рециклира 50% от отпадъците си, като 
се очаква този процент да нараства с годините. 
От друга страна, за да се поддържа работата на 
завода, той се нуждае от постоянно количество 
нерециклиран отпадък. С цел покриването на две-
те изисквания, на София ще ѝ се наложи да увеличи 
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общия обем на отпадъците си или да внася боклук, 
което не е устойчиво решение и с основание ще 
бъде прието “на нож” от гражданите.

Затова ще публикуваме всички доклади 
и разчети за проекта и заедно с най-
добрите експерти и гражданите ще 
преразгледаме както технологията, 
така и площадката за изграждане на 

този завод.

Тъй като кредитът за 130 млн. лв. вече е одобрен, 
и предвид тежкото финансово състояние на 
Топлофикация София, ще инициираме преразглеж-
дане на проекта и негово прегласуване от съвет-
ниците в новия Столичен общински съвет.

I.7. Разширяване на 
топлофикационната и 
газопреносна мрежа 
Газопреносната мрежа в София в голямата си част 
все още не е построена и свързана. Нейното раз-
ширяване може да предостави реална и достъпна 
алтернатива за отопление на домакинствата, 
особено в жилищни квартали с ниско застрояване 
като Горубляне, където липсва второстепенната 
мрежа, както и Орландовци, Бенковски, Нови Искър 
и Враждебна. Достъп до природен газ трябва при-
оритетно да получат несвързаните досега учи-
лища, болници, университети и административ-
ни сгради.

Ще стимулираме разширяване на 
мрежата в кварталите без достъп 

до Топлофикация и към големите 
потребители, особено там, където 

тече сериозно строителство на нови 
кооперации и сгради.

Ще инициираме сформирането на постоянна 
работна група с представители на компетент-
ните държавни институции и Овергаз, която да 
определи приоритетите и да съблюдава пости-

гането на поставените задачи. Целта ни е да 
идентифицираме най-неотложните разшире-
ния на газопреносната мрежа, за да предоставим 
възможност на домакинствата да преминат от 
отопление на твърдо гориво към природен газ. 
Навсякъде, където общината извършва цялостен 
ремонт на улици, ще изискаме от Овергаз да 
изгради и газопреносната си мрежа, с което 
ще спестим повторното разкопаване на вече 
изградена инфраструктура.

I.8. Въвеждане на Стандарт за 
твърдо битово гориво 
Освен забранените за изгаряне отпадъци, дрехи 
и масла, много наши съграждани продължават да 
използват дърва и въглища. Причините са раз-
нообразни - липса на средства или достъп до 
Топлофикация и газопреносна мрежа. Въпреки тези 
обективни фактори, трябва да си дадем сметка, 
че изгарянето на твърдо битово гориво в градски 
условия освобождава много токсични газове и 
ФПЧ, като така то става основен фактор за 
опасно мръсния въздух през зимните месеци.

Процесът по извеждане от употреба на дървата 
и въглищата е бавен, труден и скъп, но наложи-
телен. За да започнем трайно да подобряваме ка-
чеството на въздуха трябва първо да се подобри 
качеството на твърдите горива, които все още 
се използват.

Затова ще работим последователно за 
създаването и спазването на стандарт 

за качеството на твърдите горива.

С промяна в законодателството целим да 
повишим минималните стандарти, така че да 
намалим вредните емисии, основно на сяра, пепел 
и отделените в процеса на горене ФПЧ. Необхо-
димо е да ангажираме целия наличен общински 
ресурс и съвместно с компетентните държавни 
органи да подложим пунктовете за продажба на 
дърва и въглища на постоянен контрол. Фокус в 
стандарта ще е пълната забрана на продажба-
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та на мокри дърва, защото те горят на по-ниска 
температура, докато отделят значително 
повече вредни емисии.

I.9. Край на калта в кварталите 

Калта е проблем, с който трябва да се справим

Калта в кварталите е основен източник не само 
на вредните ФПЧ, но и на мръсотия и хаос. Много 
често тревните площи не са поддържани, а заради 
комбинацията от безразборно паркирани авто-
мобили и неасфалтирани улици, София изглежда 
като средновековен град.

Обновяването на зелените площи и засаждане-
то на повече зеленина и растителност е сред 
най-бързите, ефективни и евтини начини както 
за намаляване на замърсяването, така и за подо-
бряване на качеството на живот в града. Затова 
приоритетно ще се фокусираме върху последова-
телна рекултивация на зелените пространства.

Интегрираният подход, който 
предлагаме да бъде въведен при 

ремонтирането на междублоковите 
пространства, включва не само 

обновяване на зелените площи, но 
и изграждането на допълнителни 

регламентирани и асфалтирани паркинги.

Целта ни е тротоарите и зелените простран-
ства да станат места за пешеходци, а навлиза-
нето на автомобили по тях да бъде строго санк-
ционирано. Цялостното обновяване на пътните 

платна и тротоари, както и забраната за навли-
зане в зелени пространства, значително ще огра-
ничат риска от генериране и разнасяне на кал, 
а така замърсяването ще бъде намалено. Част 
от проблема идва и от лошото състояние на ос-
новните булеварди, които все още са с паважна 
настилка.

Приоритетно ще работим за 
асфалтиране на булевардите Цар Борис 

III, Гоце Делчев, Пенчо Славейков, както и 
пл. Велчова завера.

I.10. Зелени пояси покрай основни 
пътни артерии 
Замърсяването с ФПЧ и вредни газове причинено 
от тежкия трафик е най-сериозно по протеже-
ние на главните булеварди и улици. Основни по-
търпевши са както живущите покрай тях, така 
и всички останали, които ежедневно ги ползват. 
Столичната община изглежда не осъзнава колко 
сериозен е този проблем - озеленяването по про-
тежението им не се поддържа, а новозасадените 
дървета са малки, крехки и неподходящи и рядко 
оцеляват.

Необходимо е да се оформят истински зелени 
буфери между натоварените пътни платна и 
тротоарите и околните пространства. При 
избора на растителността ще дадем предим-
ство на видове като явор и бряст, които имат 
широки листа и така по-добре абсорбират ФПЧ и 
пречистват въздуха. Важно е да бъдат обновени 
и уплътнени живите плетове по протежение на 
трамвайните линии по булевардите България, 
Цар Борис III и Панчо Владигеров. По други като 
Ботевградско шосе, Царица Йоанна, Рожен, Овча 
купел и Никола Мушанов ще започнем засаждане 
на нови ивици от жив плет и други подходящи 
храсти и дървета. Това ще намали и шумовото за-
мърсяване генерирано от интензивния трафик, 
с което ще се подобри и качеството на живот и 

спокойствието на живущите.
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I.11. Недопускане на замърсяващи 
строежи 
Липсата на контрол на хилядите строителни пло-
щадки в целия град продължава да бъде сериозен 
източник на замърсяване на градската среда. Все 
още има строителни компании, които си позволя-
ват да спестяват почистването на товарните 
автомобили и не спазват разпоредбите за хигие-
на около своите обекти. Така се разнася прахоляк 
по околните пространства и улици, а в квартали-
те с голям строителен интерес като Витоша и 
Манастирски ливади, замърсяването от този из-
точник е сериозно. Целта ни е максимално да огра-
ничим нарушенията на строителите като създа-
дем съвместни екипи на Столичен инспекторат и 
Общинска полиция с правомощия и инструменти 
за бързо и ефективно налагане на глоби.

Ще предвидим прогресивно нарастващи 
санкции за физически и юридически лица, 
които систематично замърсяват и не се 
грижат за добрия вид на строителните 

обекти.

Ще търсим и законова възможност за замразява-
не на строителството за определен период при 
многократни нарушения. Бизнесът трябва да 
участва активно в опазването на околната среда 
в София и затова ще стимулираме отговорност 

към града в строителните компании.

I.12. Отключване на потенциала 
за използване на възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) 
Софийското поле разполага с ресурс от геотер-
мални извори, както и с множество сгради с плоски 
покриви подходящи за производство на енергия 
от слънчевото греене. Ще инвестираме в обслед-
вания на притежаваните от Столичната община 
сгради и ще работим за повишаване на енергийна-
та им ефективност и прилагането на ВЕИ.

Ще бъдем активни с предложения за осъвременя-
ване на нормативната база, така че

публичните и частните инвестиции във 
фотоволтаични покривни инсталации да 

станат рентабилни.

Това ще позволи децентрализация на енергийното 
производство в града и ще стимулира разработ-
ването и прилагането на иновативни модели за 
съхранение, споделяне и използване на енергията 
на местно ниво. Искаме София да бъде истински 
зелен град, който оползотворява ресурсите си, за 
да намалява неблагоприятните за околната среда 
ефекти от производството и потреблението на 
енергия.

Зелените пояси около натоварени булеварди 
задържат прахта и пречистват въздуха
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II. Чист и подреден град

Градът ни е мръсен и занемарен. Контейнерите за 
боклук са стари и препълнени, улиците са покрити 
с кал и прах, междублоковите пространства са 
обрасли и занемарени, уличното озеленяване и 
дърветата не се поддържат, а нерегламентира-
ните сметища продължават да изникват. Всичко 
това се случва на фона на ежегодно увеличаващия 
се бюджет за сметопочистване, надхвърлящ 200 
млн. лв. Очевидно е, че имаме сериозен проблем с 
функционирането на системите, задължени за 
поддържане на чистотата и зеленината на София. 

Невъзможно е да заживеем в подреден и зелен град 
с високо качество на живот ако не решим тези 
съществени проблеми. Затова в Плана за София 
предвиждаме редица мерки, с които да подобрим 
чистотата и конкретни действия, с които съ-
ществено да подобрим функционирането на 
системите за сметопочистване и озеленяване. 
Заради множеството съмнения и незадоволител-
ни резултати на първо място считаме за задъл-
жително да се засили контролът върху частните 
фирми, отговорни за чистотата на столицата. 
Едновременно с това ще повишим капацитета 
на общинските предприятия “Чистота Искър” 
и “Паркове и градски градини”, за да можем да га-
рантираме качествена и максимално ефективна 
услуга.

Искаме да променим модела на сметосъбиране в 
София като значително увеличим процента на от-
падъците, които се събират разделно. Успоредно 
с това ще въведем специализирани контейнери 
за биоразградими отпадъци като клонове, листа 
и хранителни отпадъци, с което да улесним 
жителите в кварталите с ниско застрояване. За 
да подобрим градската среда, ще поставим хиляди 
нови качествени и красиви кошчета за боклук и ще 
започнем изграждане на подземни контейнери. Не 
на последно място, в рамките на мандата искаме 
сериозно да увеличим зелените площи в града и 
значително да подобрим състоянието им, започ-
вайки с дворовете на училищата и институции-
те, междублоковите пространства и зеленината 

покрай булевардите и улиците.

II.1. Строг контрол върху фирмите 
за почистване
Въпреки сериозното увеличаване на средствата, 
които софиянци плащаме от общинския бюджет, 
София не става по-чиста. Липсва сериозен 
общински контрол върху фирмите за сметопо-
чистване, които често работят безотчетно и 
неефективно.

Сметопочистваща кола 
в Мелбърн, Австралия

Ръчното метене и миене на улиците и публич-
ните пространства все още е масова практика, 
въпреки че съществуват ефективни машини. Не-
малко от кофите за смет са препълнени, счупени и 
мръсни, а хигиената в публичните пространства 
и парковете не се поддържа на добро ниво. Никой 
не обръща внимание на улиците, покрити с прах и 
осеяни с отломки от стари ремонти, а настилки-
те по тротоарите и пешеходните зони са тъмни 
и мръсни. Всичко това се случва въпреки даденото 
на предходната предизборна кампания обещание 
от кмета Фандъкова, че ще превърне София в Ев-
ропейска зелена столица.

Вярваме, че всички искаме да живеем 
в по-чист и подреден град. Затова, с 

помощта на общинските инспектори, 
ще работим за осезаемо засилване на 

контрола върху дейностите, извършвани 
от различните фирми за чистота.
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Ще настояваме за изготвяне и стриктно спазва-
не на прецизни графици за всички дейности по по-
чистването на града. Ще разработим и наложим 
нов стандарт за визията и големината на кон-
тейнерите за смет, като капаците и педалите 
за автоматичното им отваряне ще са задължи-
телен елемент. Общината ще има задължението 
да следи за състоянието им, а фирмите да ги под-
държат и мият редовно.

Също така ще бъдат поставени 
специални по-големи контейнери в 

центъра на града, където в момента 
капацитетът е недостатъчен и често 

се натрупва боклук около контейнерите.

Планираме да инициираме промяна на договори-
те с фирмите, целяща прекратяване на ръчното 
метене за сметка на машинно с нова и модерна 
техника. По този начин многократно ще повишим 
ефективността на работниците и ще гаранти-
раме далеч по-чиста градска среда. Ще разрабо-
тим и подробна програма за целогодишно миене на 
улиците за да не се допуска наслагването на кал и 
прах, сериозно влияещи на замърсяването на въз-
духа с ФПЧ.

Смятаме за необходимо честотата 
на миене да бъде увеличена като 

приоритет ще имат не само главните 
централни булеварди, но и основни улици 

в кварталите.

Срещу стотиците милиони, които ежегодно 
плащаме за чистотата в София, трябва да полу-
чаваме далеч по-добри резултати.

Същевременно смятаме за небходимо значител-
но да засилим капацитета на общинската фирма 
“Чистота Искър”, като инициираме закупуване-
то на нова модерна техника и преструктуриране 
на предприятието. Така ще го подготвим за по-
етапното преминаване на дейностите по сме-
топочистване отново в общински ръце, с кое-

то целим намаляване на разходите, прозрачно и 
по-добро управление на общинските средства, 
както и увеличаване на възможностите за кон-
трол и реакция.

Плавното преминаване на типично 
общински дейности обратно в общински 

ръце е интегрална част от нашия 
План за София, защото за разлика от 

предходните управляващи сме готови да 
носим пряка отговорност.

II.2. Повече рециклиране за чисто 
бъдеще

София има нужда от повече и по-добре 
структурирано рециклиране

В голяма част от софийските квартали съдовете 
за рециклиране не стигат или липсват, с което 
възможността за разделно събиране на отпадъ-
ците е ограничена. Непрестанно получаваме сиг-
нали от граждани, желаещи да рециклират, но не-
достигът на контейнери ги затруднява. Проблем 
е и липсата на доверие в системата за разделно 
събиране, както и националното законодател-
ство, което не поставя високи цели на фирмите, 
ангажирани с него.

Ние сме убедени в ползите на модела 
на “кръгова икономика”, при който в 

процеса на потребление и производство, 
отпадъците се свеждат до минимум и 

така се опазва околната среда.
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Искаме да стимулираме както фирмите, така и 
софиянци да се включат активно в разделното 
събиране като целта ни е по-голяма част от от-
падъците да се използват отново. Ще инициираме 
разговори както с държавата, така и с фирмите, 
за да подобрим модела и поставим по-високи 
цели, а София постепенно да усвои успешните 
модели, работещи в други европейски градове. В 
координация с фирмите ще изработим нов единен 
стандарт за големината и визията на контейне-
рите, а със съдействието на районните кметове 
и гражданите ще определим допълнителни места 
за тях в кварталите. За да подобрим прозрачност-
та и информираността на гражданите, в коорди-
нация с фирмите ще разработим постоянна ин-
формационна кампания и ще подобрим доверието 
в системата.

II.3. По-красив град с нови подземни 
контейнери

Лошото състояние на контейнерите 
често е резултат от работата на 

сметопочистващите фирми

Голяма част от контейнерите в София са 
неугледни и затрупани с отпадъци. В същото 
време не само в европейските, но и в българските 
градове, подземните контейнери стават все по-
масови.

За съжаление, досегашният кмет не припознава 
това решение като част от мерките за подобря-
ване на градската среда - двата контейнера на ул. 
Солунска стояха развалени с години, а нови не бяха 
направени извън ремонтите в Зона 2 и 4 в центъ-

ра на града.

Поставяме си задачата осезаемо 
да разширим мрежата от подземни 

контейнери за отпадъци, включително и 
такива за разделно събиране.

Ще предложим и осъществим програма за из-
граждане на съоръженията, започвайки от цен-
тралната градска част - в рамките на ремонта 
на бул. Христо Ботев, по булевардите Патриарх 
Евтимий, Васил Левски и ул. Георги С. Раковски, 
както и при всяка предстояща реконструк-
ция на малките централни улици. По този начин 
ще освободим пътните плата, тротоарите, 
спирките и велосипедните алеи от хаотично 
разхвърлени контейнери, ще подобрим визията 
на градската среда и ще ограничим неприятна-
та миризма и достъпа до боклука. Смятаме да 
построим такива контейнери и на най-оживени-
те места в кварталите.

II.4. Поставяне на контейнери за 
биомаса

Подземните контейнери 
поддържат градската среда чиста

Голям проблем за живущите в квартали с предимно 
ниско застрояване като Лозенец, Драгалевци, 
Симеоново, Орландовци и Овча купел е невъзмож-



291

ността за изхвърляне на биоразградими отпадъци. 
Дворовете и домакинствата генерират големи 
количества клони, листа и отпадъци от храни-
телни продукти, но места за тяхното изхвърля-
не няма. Така, общината се отказва от възмож-
ността да превръща биоразградимия отпадък 
в компост, който може да се използва за торене 
на зелените площи или да се продава. Освен това, 
неправилното третиране на този ресурс изпуска 
големи количества метан и други парникови 
газове, с което се нанасят вреди върху околната 
среда.

Предвид факта, че общината разполага със 
собствена компостираща станция в Хан Богров, 
ще инициираме проект за въвеждане на отделни 
контейнери за биоразградими отпадъци, започ-
вайки с кварталите, където е установена най-го-
ляма нужда. След пилотното им поставяне и ана-
лиз на резултатите

искаме такива съоръжения да 
навлязат във всички квартали с ниско 

застрояване, както и на проучени 
за целта места в града, където 

концентрацията на изхвърлена храна, 
предимно от ресторантите, е най-

голяма.

Така не само ще улесним гражданите и бизнеса, 
но ще намалим вредните емисии и разходите за 
поддръжка на зелената система.

II.5. Достатъчно улични кошчета в 
целия град
Кошчетата за изхвърляне на отпадъци в София 
са недостатъчни, а там където ги има са в лошо 
състояние. Много от грозните сиви и некачест-
вени такива, поставени само преди няколко го-
дини, вече са ръждясали, огънати и счупени. Ва-
жен фактор за чистотата и подредената визия 
на столицата е наличието на кошчета, особено 
в зоните с наситено пешеходно движение: около 
спирките, училищата и институциите, в парко-
вете, градините и междублоковите простран-
ства.

Стъпвайки върху единния Стандарт 
за красива градска среда, ще подменим 

съществуващите и ще поставим 
хиляди нови на удобни места. Наличието 

им предполага и значително засилен 
контрол и нулева толерантност спрямо 

недобросъвестните ни съграждани, 
които продължават да замърсяват 

общия ни дом.
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II.6. Повече дървета по улиците и в 
парковете
Незадоволителното състояние на зелената 
система е съществен проблеми за града. За 
сметка на поддръжката на няколко парка и 
градинки, общината напълно игнорира зеленина-
та в междублоковите пространства, квартални-
те градини и озеленяването около булевардите. 
Големи дървета биват окастряни или заменяни с 
млади фиданки с нисък процент на успеваемост, 
а хиляди отвори за дървета по тротоарите от 
години стоят празни. Имайки предвид, че София 
е най-замърсената столица в ЕС, сегашното 
състояние на зелената система в града е недо-
пустимо.

В следващите 4 години искаме сериозно 
да увеличим зелените площи и значително да по-
добрим състоянието им.

Ще започнем с реформа на Дирекция 
“Зелени системи”, която към момента 

не се справя с поставената ѝ задача. 
Ще засилим експертния ѝ потенциал, 
като подготовка за изготвяне на GIS 

регистър на градската растителност 
на територията на целия град.

Той ще помогне на общината да разполага с 
актуална информация за видовете и състоя-
нието на дърветата, както и да идентифицира 
подходящи места за допълнително озеленяване.

След консултация с експерти и местните 
общности ще започнем амбициозна програма 
за засаждане на повече дървета, приоритет-
но по основните булеварди и улици, оголените 
училищни дворове и около обществените сгради. 
В диалог с районните кметове, ще идентифици-
раме най-приоритетните междублокови прос-
транства, нуждаещи се от повече и по-поддър-
жана зеленина. След осигуряването на експертен 
и технически капацитет, както и подобряване 
на контрола върху общинското предприятие 
“Паркове и градски градини”, ще постигнем една 
от основните ни цели - повишено качество на 
живот като резултат от по-добра и екологична 
градска среда.

II.7. Ефективна грижа за 
бездомните животни
„Екоравновесие“ е общинското предприятие 
задължено да “регулира безстопанствените 
кучета на територията на Столична община”. 
Въпреки високия бюджет от над 2,5 млн. лв. на 
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година, дружеството не успя да реши докрай 
проблема с бездомните кучета в града, нито да 
осигури нормални условия за животните в двата 
общински приюта. Нещо повече - редица скандали 
за източване на средства и съмнения за убийства 
на животни хвърлиха тежко петно върху ръковод-
ството и възможността му ефективно и честно 
да управлява дружеството.

Затова ще освободим сегашното ръководство и 
ще натоварим новото с далеч по-амбициозни цели 
и задължения за прозрачна и професионална рабо-
та.

Освен намаляване на броя на бездомните 
животни, основен приоритет за нас ще 

бъде хуманното отношение към тях. 
Ще възложим ремонт на приютите с цел 

подобряване на условията в тях.

Засилването на експертния потенциал с нови 
ветеринари е необходимо, за да се гарантира 
доброто здравословно състояние на кучетата. 
Освен за тях ще започнем да се грижим и за 
уличните котки, чиято популация значително 
се увеличи през последните години. Ще създадем 
екипи за тяхното улавяне с цел кастрация и 
лечение при нужда.

Ще започнем да работим и с организации за защи-
та и осиновяване на животни като Четири лапи 
и Редом, които да ни помагат с грижата и нами-
рането на осиновители. Една от мерките, които 
ще приложим, е осигуряването на лесен достъп до 
общинските приюти в Сеславци и Горни Богров. 
Затова през почивните дни ще осигурим безпла-
тен автобусен превоз от центъра на София до 
тях.

Планираме и да организираме 
осиновителски и дарителски акции в 

различни райони на София, имащи за цел 
намиране на дом за бездомните животни.

Успоредно с това, чрез новосъздадената 
Общинска зоополиция, част от реформираната 
Общинска полиция и в тясна координация с нацио-
налните институции, ще работим за намаляване 
на агресията срещу животни, която е признак за 
крайно опасно обществено поведение. Нашата 
цел ще бъде не само да намалим броя на бездомни-
те кучета и котки по улиците, но и в приютите.

III. по-малко шум за 
спокоен град

Въпреки, че често не го осъзнаваме, шумовото 
замърсяване води до липса на сън, увреждания на 
слуховата система и повишени нива на стрес. По 
препоръки на Световната здравна организация 
за добър сън нощем, постоянният фонов шум не 
бива да превишава 30 децибела, а инцидентните 
шумове не трябва да надхвърлят 45. Въпреки това, 
официалните данни на Изпълнителната агенция по 
околна среда показват, че над 75% от столичани 
са подложени на шумово замърсяване, многократ-
но превишаващо здравословните граници. Негов 
основен източник е автомобилният трафик, но 
анализът доказва, че дори живеещите далеч от 
основните булеварди страдат от шума. Липсата 
на каквито и да е инфраструктурни мерки, 
контрол от страна на общинските и държавните 
органи, както и огромният трафик правят София 
един от най-шумните градове в Европа.

Предприемайки редица конкретни мерки доказали 
се като работещи в други европейски страни, 
искаме драстично да намалим шумовото замър-
сяване в столицата. Неотложна такава е изграж-
дането на шумоизолиращи преградни съоръжения 
по протежението на Околовръстния път и някои 
основни градски булеварди.

Ще инвестираме и в изграждането на система от 
камери за автоматично измерване на максимална-
та и средна скорост по булевардите с най-интен-
зивно движение, с което не само ще намалим шума, 
но и ще подобрим пътната безопасност. В унисон 
с ангажимента ни за изграждане на качествени 
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трамвайни трасета ще гарантираме, че всички 
ремонти или разширения на трамвайната мрежа 
ще се изпълняват по модерна технология със 
завишени изисквания за шума и вибрациите.

С помощта на Столичен инспекторат и Общинска 
полиция строго ще контролираме спазването на 
общинските наредби за времето и начина на из-
вършване на строителни дейности, особено в 
късните часове и през почивните дни. Вярваме, че 
с последователно и ефективно инвестиране ще 
постигнем осезаемо подобряване на шумовото 
замърсяване и ще осигурим на гражданите по-спо-
койна и тиха градска среда.

III.1. Шумоизолиращи прегради по 
Околовръстния път
Основни източници на шумовото замърсяване в 
София са тежкият трафик и лошото състояние 
на инфраструктурата. Затова ключовите мерки 
трябва да са концентрирани по протежението на 
най-натоварените и ринговите булеварди.

Незабавно ще започнем да работим по 
цялостен ремонт на бул. Цар Борис III, 
където паветата ще бъдат сменени с 

асфалтова настилка.

След анализ ще предложим и изграждането на шу-
моизолиращи прегради по транзитните платна 
на Южната дъга на СОП в участъците около 
кварталите Младост, Драгалевци, Манастирски 
ливади и Овча купел, както и по протежение на 

Северната скоростна тангента при кварталите 
Илиянци, Бенковски и Враждебна.

Подобни прегради ще монтираме и на Източната 
дъга при Казичене, както и на Западната - при ж.к. 
Люлин.

Дискретни и покрити със зеленина 
прегради, смятаме да поставим на 

бул. Цариградско шосе при Борисовата 
градина, за да предпазим както 
посетителите на парка, така и 

жителите на кв. Яворов от денонощния 
шум.

Те няма да нарушават визуалната връзка с парка. 
На отделни участъци на скоростните булеварди 
като Цариградско шосе, Ботевградско шосе и 
България ще се спрем на изграждането на шумоза-
щитни пояси от дървета и растителност, които 
да предпазват околните сгради от вредните по-
следствия от шумовото и прахово замърсява-
не.  Всички нови прегради ще бъдат естетиче-
ски издържани, с подходяща височина и правилно 
изчислени, за да постигнат максимален ефект.

III.2. Контрол на скоростта за по-
спокоен сън
За да намалим шума в квартали, намиращи се по 
протежението на натоварените рингови пъти-
ща, като Манастирски ливади, Кръстова вада, 
Драгалевци, Симеоново и Илиянци, по примера на 
Австрия, Германия и Чехия ще ограничим скорост-

Как могат да изглеждат шумозащитните стени 
на Околовръстното шосе
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та на тежките превозни средства по Околов-
ръстния път и Северната скоростна тангента 
в часовете между 22:00 и 05:00 часа. При скорост 
60 км/час се постига значително намаляване на 
шумовото и прахово замърсяване без значително 
увеличение на времето за пътуване.

По софийските булеварди, където през 
нощта редовно се кара със значително 

превишена скорост, планираме да 
поставим камери за автоматично 

измерване на скоростта, включително и 
на средната в дадени участъци.

Такива системи ще бъдат изпълнени първо по 
бул. Цариградско шосе, следван от Ботевградско 
шосе, както и булевардите Александър Малинов, 
България, Сливница и Тодор Александров. Това ще 
допринесе за значимо намаляване на причинените 
от шума неудобства и на пътно-транспортните 
произшествия. Силно вярваме, че градската среда 
не е място за състезания и гонки и опасните 
водачи трябва да знаят, че общината не само не 
толерира подобно поведение, но и ще го санкцио-
нира.

III.3. Трамваите стават безшумни
Амортизираната трамвайна мрежа е сериозен из-
точник на шум и неудобство. За съжаление, еки-
път на г-жа Фандъкова не се вслуша в многократ-
ните ни призиви за промяна и при ремонтите на 
трамвайните трасета по бул. Кн. Ал. Дондуков и 
ул. Каменоделска например отново бе ползвана ос-
таряла и отречена технология за изграждане на 
релсов път. Това бе пропуснат шанс не само да се 
осигури по-качествен градски транспорт, но и 
спокойствие на живущите.

Всеки бъдещ ремонт или изграждане 
на ново трамвайно трасе ще се случва 

по модерна технология, включваща 
не само по-качествени и устойчиви 

релси и основа, но и най-новите шумо- и 
виброизолационни материали.

Ще изготвим и реализираме програма за смяна 
на старите трамвайни стрелки, които са сред 
най-сериозните източници на шумово замърся-
ване в градската среда, а поставянето на нови и 
поддръжката на съществуващите лубрикатори 
ще намали скърцането на трамваите, особено в 
кривите. Планът ни за София включва и закупу-
ването на 100 нови трамвая, които ще доприне-
сат сериозно към целта ни за по-здравословна и 
спокойна среда.

III.4. Без строителен шум във 
времето за почивка
Строителството, случващо се в разрез с об-
щинските и държавните разпоредби, е проблем 
за много наши съграждани, особено за жителите 
в квартали, където то е интензивно. Заради лип-
сата на ефективен контрол, често се извършват 
дейности през нощта или рано сутрин, включи-
телно и по време на почивните дни. А наскоро про-
менената Наредба за обществения ред на тери-
торията на Столична община удобно “забрави” да 
защити гражданите от строителен шум в часо-
вете от 14:00 до 16:00ч.

За да поправим тази грешка и за да 
въведем ред ще изменим наредбата и 

значително ще засилим контрола върху 
строителните дейности.

За да имат дисциплиниращ и превантивен ефект, 
смятаме да увеличим глобите, особено за онези, 
които си позволяват системно и многократно да 
нарушават правилата. С помощта на инспекто-
рите от Столичен инспекторат и общинските 
полицаи искаме да гарантираме спокойна и здра-
вословна среда на всички столичани.







.

/spasisofia
/spasisofia
/spasisofia


