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Визия за София? 
Дългосрочна стратегия за развитие на София и 
крайградските територии
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ОСНОВА НА РАБОТАТА 



ЦЕЛИ 
дефинирани от СОС 

● ревизия и координация на стратегически документи и 
основа за нови такива 
 
● ревизия на съществуващи данни и информационни 
масиви, потенциал за нови такива 
 
● актуализация на Общия устройствен план 



МЕТОД НА РАБОТА 

● включване 
● диалог 
● достигане до консенсус 
● пактове по интерес 
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УЧАСТНИЦИ 

● живеещи/ работещи/учещи в София, но и (потенциално) 
свързани с града 
 
● граждани (с фокус върху най-младите) 
 
● експерти, имащи отношение към темите (вкл. чуждестранни 
специалисти) 
 
● граждански организации, групи, НПО 
 
● общински и държавни структури 
 
● бизнес, предприемачи и инвеститори 



ЕКИП 



ПРОЦЕС ПРОЦЕС: 



РЕЗУЛТАТ 

● не градоустройствена, икономическа, архитектурна, и т.н. 
визия, ами споделена идея за общо бъдеще 
● документ с над-тематични цели 
● система за взаимодействие 



ОРГАНИЗАЦИЯ 



БЕЛЕЖКИ 

● ще забележите припокриване в работата и коментарите на 
различните екипи. Това е нормално, даже желано 
 
● досега сме направили поредица от срещи с общинската 
администрация и НПО. Предстоят такива с бизнеса, 
гражданите и експертни организации 
 
● търсим чест контакт с общинските съветници 



ПРОГРАМАТА ДНЕС 

15мин 

презентация 

15мин 

дискусионен 
панел 

15мин 

отворена дискусия 

участие на публиката представители на НПО, 
администрация, бизнес, 

др. 

експертен екип, работещ 
по направлението 



ПРОГРАМАТА ДНЕС 

45мин 

45мин 

● обяд (13:15-14:00) ● презентация Барселона (09:30-10:00) 

● Хора 

● Идентичност и 
култура 

45мин ● Околна среда 

● презентация Бостън (14:00-14:30) 

● кафе пауза (11:30-11:45) 

45мин ● Транспорт 

45мин ● Градска среда 

45мин ● Икономика 45мин ● Управление 

● кафе пауза (16:00-16:15) 

● презентация Тел Авив (16:15-16:45) 



METROPOLITAN	STRATEGIC	PLAN	OF	
BARCELONA	

	

Lessons	from	30	years	of	history	

Oriol	Estela	Barnet	
General	Coordinator	

@estelabo	
October	2017	

LOCAL	IDENTITY	
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METROPOLITAN	BARCELONA	

Barcelona,	Catalonia’s	capital	

Barcelona 



METROPOLITAN	BARCELONA	

Barcelona	in	the	
metropolitan	area	
(36)	

Barcelona	and	the	
metropolitan	area	in	the	
metropolitan	region	

The	metropolitan	area	and	the	
metropolitan	region	in	
Catalonia	



RMB:	Metropolitan	Region	
(no	formal	insCtuCon)		
▪ 	4.997.852	inhab.	
▪ 	164	municipaliMes	
▪ 	3.231	km2	

METROPOLITAN	AREA/REGION	

AMB:	Metropolitan	Area	
(formal	insCtuCon)	
▪ 	3.218.071	inhab.	
▪ 	36	municipaliMes	
▪ 	628	km2	



STRATEGIC	PLANNING	IN	
BARCELONA	



BARCELONA	

Picture:	MarT	Llorens	

1986	



BARCELONA	FACED	MULTIPLE	CHALLENGES	
•  Improve	the	exisMng	infrastructure:	

–  Port	
–  Airport	
–  Fair	
–  Ring	Roads	

•  Consolidate	the	urbanizaMon	process	
•  TransiMon	from	a	manufacturing	city	to	a	posMndustrial	city	in	a	context	

of	increasing	globalizaMon.	
•  Other	ciMes	(San	Francisco,	BalMmore,	Torino…)	experienced	similar	issues	

at	that	Mme.	
•  The	1992	Olympic	Games	were	an	opportunity	to	catalyze	all	these	

“desired”	changes.	
	



STRATEGIC	PLANNING	IN	BARCELONA	

Inspired	in	the	pioneer	experience	of	San	Francisco	(1982),	
Barcelona	City	Council	promoted	in	1987-88	a	process	of	city	
strategic	planning	aiming	to:	
▪  Benefit	from	the	posiMve	side-effects	of	the	1992	Olympic	

Games:	IdenMfying	opportuniMes	
	
▪  IdenMfy	and	promote	strategies	for	the	economic	and	social	

development	of	Barcelona	and	its	metropolitan	area:	Thinking	
strategically	

	
▪  Carry	out	those	objecMves	jointly	with	the	main	stakeholders	

of	the	city:	Catalysing	change	



THE	METROPOLITAN	STRATEGIC	PLAN	OF	BARCELONA	

▪  Non-profit	public-private	associaMon	established	in	1988	
	

▪  Linked	to	Metropolitan	Area	of	Barcelona,	but	planning	for	
the	Metropolitan	Region	

	

▪  General	Council	with	more	than	300	organisaMons	
	

▪  5	strategic	plans	since	1990	(3	for	the	city;	2,	metropolitan)	
	

More	info:		www.pemb.cat/en	



THE	EVOLUTION	OF	BARCELONA’S	STRATEGIC	VISION	

1st	City	Plan	 2nd	City	Plan	 3rd	City	Plan	
1st	Metropolitan	
Plan	

Bcn	Vision	
2020	

EvoluCon	of	the	strategy	and	the	projects	objecCves	in	each	plan.	

2010-15 
Attractive City 
for Innovative 
Talent 

1994-98 
Interna-tional 
City 

1999-03 
Knowledge City 

2004-09 
Metropoli-tan 
City 

2010-15 
Attractive 
City for 
Innovative 
Talent 



CURRENT	STRATEGIC	PLAN	(2010)	
•  Vision:	consolidate	AMB	as	a	world	class	metropolis:	one	of	the	mots	agracMve	and	

influent	European	regions	for	global	innovaMve	talent,	with	a	high	quality	model	of	
integraMon	and	social	cohesion	

	
•  Six	challenges:	

1.	Sustainability	and	climate	change	
2.	Referent	in	the	Mediterranean	
3.	Leader	in	knowledge-pulling	sectors	
4.	BoosMng	industry	and	tradiMonal	sectors	
5.	AgracMve	region	for	innovaMve	talent	
6.	InteresMng	and	socially	balanced	city	

	
•  Five	shij	levers:	

1.	University	and	educaMonal	system	
2.	Agile/flexible	public	management;	business	friendly	
3.	Governance	
4.	Future	values	
5.	Languages,	connecMons,	brand	“Barcelona”	



FORTHCOMING	CHALLENGES	



The	classical	challenge:	from	plan	to	acCon	



From	“city	models”	to	alternaCve	storytelling	



Focus:	from	“output”	to	“process	+	outcome”	



From	“catching-up”	to	“opCmal	management”	



From	strong	to	“blurred”	leadership	



From	CORE	STAKEHOLDERS	to	big	networks	



From	core	stakeholders	to	BIG	NETWORKS	



From	consensus	to	conflict	management	



From	resources	to	real	needs	



NEED	TO	OPEN	A	NEW	STAGE	

✓  Changing	Mmes:	social,	economic,	environmental,	poliMcal	
changes…	at	all	levels	and	scales	

	

✓  Increase	and	diversificaMon	of	metropolitan	actors	
	

✓  AssumpMon	of	the	complex	look	on	the	city	
	

✓  MulMpolarizaMons	
	

✓  New	contents	and	new	theoreMcal	foundaMons	for	strategic	
planning	

	

…while	PEMB	remains	inerCal	



PEMB’s	VISION	

PEMB	is	the	place	where	key	aspects	of	
the	future	of	the	metropolitan	Barcelona	

are	discussed	and	agreed,	and	
insMtuMonal	and	ciMzen	involvement	are	
promoted	to	achieve	the	shared	goals	that	

result.	



KEY	ELEMENTS	OF	THE	VISION	

	DIALOGUE,	CONSENSUS	AND	COLLABORATION	

METROPOLITAN	DIMENSION	

	LONG-TERM	VISION	

PEMB	should	be	the	meeMng	point	for	public	and	private	insMtuMons,	third	sector	organizaMons	
and	ciMzens	in	general	in	the	metropolitan	Barcelona	and	the	place	where	they	want	to	share	and	
contrast	their	visions,	interests	and	future	projects	

PEMB	should	be	not	condiMoned	by	administraMve	boundaries	or	insMtuMonal	
domains,	so	that	the	metropolitan	quesMon	can	be	treated	with	the	variable	geometry	
that	each	theme	requires	

PEMB	should	be	the	organisaMon	that	places	the	focus	in	the	long	term,	which	anMcipates	trends	
and	idenMfies	the	key	challenges	that	we	will	face	collecMvely	in	the	future,	providing	a	shared	
guide	for	acMon	in	the	present	



PEMB’s	MISSION	

o 	provider	of	prospecMve	

o 	integrator	&	inspirator	of	strategies	

o 	driver	of	open	urban	innovaMon	

	PEMB	as:	

o 	promoter	of	agreements,	pacts	&	consensuses	



There	are	four	fundamental	ways	to	focus	the	task	of	the	PEMB	associaMon	in	this	
role:	
1.   Lobby:	PEMB	acts	as	gatherer	and	driver	of	metropolitan	demands	(e.g.	state	

investments	in	infrastructure).	
2.   EscalaCon:	member	organizaMons	raise	a	specific	issue,	challenge	or	project	to	

be	dealt	with	within	the	PEMB	partnership	(e.g.	Tourism	Strategic	Plan	of	the	
city	of	BCN).	

3.   CoordinaCon:	PEMB	as	a	coordinator	for	iniMaMves,	concertaMon	plamorms	or	
metropolitan	projects	(e.g.	co-ordinaMon	of	economic	plamorms)	

4.   GeneraCon:	PEMB	acts	as	the	impeller	and	arMculator	of	debates	on	future	
challenges	and	certain	metropolitan	policies	(e.g.	metropolitan	food	policy	
charter)	

PEMB	AS	A	PROMOTER	OF	AGREEMENTS,	
PACTS	&	CONSENSUSES	



STRATEGY	
=	

HOW	TO	MANAGE	TRANSITIONS	

-	energy	

-	economy	
-	welfare	

-	mobility	

-	governance	

URBAN	
MODEL	

-	territory	
-	demography	



SOME	KEY	CONCEPTS	FOR	THE	NEW	URBAN	
MODEL	

#  Zero	emissions	

#  RedensificaMon	

#  Soj	mobility	

#  Plural	economy	

#  ReindustrialisaMon	

#  Circular	economy	

#  Open	innovaMon	

#  Social	innovaMon	

#  PredistribuMon	

#  Healthy	city	

#  FeminisaMon	

#  Expanded	educaMon	

#  SovereigniMes	

#  Open	governance	
#	METROPOLITAN	COMMITMENT	



VISION’s	FOCUS	

FighMng	inequaliMes	and	
urban	segregaMon	



Sarasa,	S.	(2014):	Desigualtat,	pobresa	i	cohesió	social.	Paper	de	treball	Pla	2025	
hgp://pemb.cat/public/docs/40_cm_11.pdf	

INEQUALITY	(Income:	Gini	Index)	



SEGREGATION	(High	income)	

Nel·lo,	O.;	Blanco,	I.	(2015):	La	segregació	urbana	a	la	regió	metropolitana	de	Barcelona.	Paper	de	treball	Pla	2025	
hgp://pemb.cat/public/docs/41_lc_12.pdf		



Nel·lo,	O.;	Blanco,	I.	(2015):	La	segregació	urbana	a	la	regió	metropolitana	de	Barcelona.	Paper	de	treball	Pla	2025	
hgp://pemb.cat/public/docs/41_lc_12.pdf		

SEGREGATION	(Low	income)	



RESILIENCE	

DEVELOPMENT	 COHESION	

MAIN	PILLARS	OF	THE	STRATEGY	



RESILIENCE	ELEMENTS	

	Air	 	Water	

Food	

Strategies	to	meet	basic	needs	for	all	

	Energy	 	Housing	



DEVELOPMENT	ELEMENTS	

	EducaMon	

	Health	 	Work	

Strategies	to	boost	wellbeing	

	Income	

	Security	

	Urban	fabric:	green	
infrastructures	and	públic	space	



COHESION	ELEMENTS	

	Mobility	

	Money	flows/redistribuMon	

	Cycle	of	materials	

Strategies	to	strenghten	flows	and	links	

	Culture	

	ParMcipaMon	 	Equality	

	InformaMon	flows	

	Placemaking	



METROPOLITAN	STRATEGIC	PLAN	OF	
BARCELONA	

	

Lessons	from	30	years	of	history	
	

THANK	YOU	/	БЛАГОДАРЯ	

Oriol	Estela	Barnet	
General	Coordinator	

@estelabo	
October	2017	

LOCAL	IDENTITY	
METROPOLITAN	COMMITMENT	

GLOBAL	VISION	@pembarcelona	



ХОРА 



Сдружение “ИГРАД - 
изследвания и дизайн в 
града”  

ЕКИП 

Сдружението е създадено от група социолози, които се 
събират покрай общи проекти в рамките на 
магистърската програма Градски изследвания към 
катедра „Социология“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Те 
са работили заедно по проектите Изчезваща София,
 СМЕН и Сподели Квартала. 



ЕКИП 

Невена  
Германова 
Социолог, докторант 
към катедра 
„Социология“ на СУ 
„Св. Климент 
Охридски“ 
 

Божидар  
Иванов 
Социолог, Магистър 
по градски 
изследвания от СУ 
„Св. Климент 
Охридски 

д-р Вероника 
Димитрова 
Социолог, главен 
асистент в катедра 
„Социология“ на СУ 
„Св. Климент 
Охридски“ 
 

Стефан  
Кръстев 
 Културолог, докторант 
към катедра 
„Социология“ на СУ 
„Св. Климент 
Охридски“ 
 



МЕТОД НА РАБОТА 
обхват 



Търси се информация за ефекта и обхвата на 
различните политики в подтемите върху хората, 
практически проявления и предизвикателства. 

МЕТОД НА РАБОТА 
подход и източници на информация 

> публични портали с информация – европейски, национални, регионални, местни 
> институции – национални, регионални, местни, районни администрации 
> неправителствени организации – национално и местно ниво 
> изследователски центрове, университети 

 
Количествени и 
качествени данни 

Стратегии, планове за 
действие, политики, 
изследвания, статии 



МЕТОД НА РАБОТА 
подход и източници на информация 

Какво определя темата? Какъв е ефектът, как се измерва? 

Връзки с други направления! 



ПРОГРЕС 
наличност на данни от НСИ 



ПРОГРЕС 



ПРОГРЕС 



ПРОГРЕС 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
какви са основните предизвикателства пред доброто 
приключване на работата? 

● Всеобхватност 
 
● Отграничаването на полето на работа – докъде 
достига нашето направление и къде продължава 
друго 
 
● Ограничаване на полето на Визията – баланс 
между местно и национално? 
 
● Данните не са събирани по териториален 
признак 
 
● Срокове 



v

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
● За някои подтеми е налична много информация, която се обработва трудно 
 
● За други липсва такава по принцип – възможност за очертаване на бъдещи 
изследвания, както и на бъдещ обхват на редовно събиране на данни по 
определени направления. 

● Липса на данни и централизирано място за обобщение на цялата 
информация за хората в града – части от данни са налични в районни 
администрации, други на национално ниво 

● Готовност за партньорство с голяма част от структурите на СО, 
неправителствени организации и институции. 



v

ДИСКУСИЯ 



v

●  Демография 
●  Данни за формално неформално обучение 
●  Обхванати младежи в училище 
●  Отпаднали младежи от училище 
●  Младежка заетост – безработни, временно наети, стажантски програми, програми за преквалификация 
●  NEETS (Not in Employment, Education and Training) 
●  Икономическа активност –  самонаети лица, младежко предприемачество 
●  Достъп до информационни услуги – достъп до компютър, достъп до интернет 
●  Гражданска активност – участие в младежки организации, участие в доброволчески каузи 
●  Здравословен начин на живот – навици за хранене, употреба на алкохол, употреба на наркотици, хазарт, 
навици за спорт – обхванати младежи в спортни клубове, младежи освободени от физическо възпитание 
●  Здраве – достъп до здравни услуги, профилактика, здравен статус, заболявания 
●  Млади семейства – бракове, разводи, самотни родители 
●  Младежи в риск – настанени в специализирани институции, със специални образователни потребности, 
жертви на насилие и експлоатация, на улицата, младежи извършили престъпление, случаи на 
противообществени прояви, младежи с родители в чужбина 
●  … 

ДИСКУСИЯ 



Модератор:  
Миглена Герасимова, координатор "Социология" 
 
Участници:  
●  Невена Германова, сдружение "И ГРАД - изследвания и дизайн в града" 
●  Станислав Додов, програмен координатор „Детско и младежко участие“, 
Национална мрежа за децата 
●  доц. Елена Стойкова, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", 
катедра "Социология" 
●  Ирена Димитрова, директор на дирекция "Превенция,  
интеграция, спорт и туризъм" към СО 

Дискусионен панел 
30 мин. 



ИДЕНТИЧНОСТ и КУЛТУРА  



ЕКИП 

Сдружение “Организация за съвременно 
алтернативно изкуство и култура - 36 
маймуни”, с партньор “Културен център на 
СУ” 
Екипът е интердисциплинарен, съчетава 
библиографи, специалисти по култура  и градски 
изследвания, културно наследство, творчество и 
урбанистика.   



ЕКИП 

Проф. Александър  
Кьосев 
Ръководител 
 
Културолог, преподавател 
по история на модерната 
култура и директор на 
Културния център на СУ. 

Доц. Йорданка  
Кандулкова 
Член на експертен съвет 
 
Архитект, ръководител на 
катедра “История и теория 
на архитектурата”, УАСГ 

Лъчезар  
Бояджиев 
Член на експертен съвет 
 
Художник, експерт по 
визуална култура, член на 
комисията по културно 
наследство на СО 



ЕКИП 

Гергана  
Димитрова  
 Член на експертен съвет 

 
Режисьор, експерт по 
културни политики и 
творчество, ръководител 
на “Организация за 
съвременно изкуство и 
култура - 36 маймуни” 

д-р Даниела  
Симеонова 
 Експерт - изследовател 

 
Доктор по науки за 
културата, магистър по 
право 
 

Албена  
Захариева  
 Експерт - изследовател 
 
Архитект със 
специализация 
“Културно наследство” и 
магистър по 
културология  
 



ЕКИП 
Студентска изследователска група 

Групата събира и обработва брошури и рекламни материали на туристически 
агенции, организиращи туристически турове из София 
 
Групата включва 
> Силвия Иванова, изследовател-културолог, бакалавър. Силвия Иванова 
изпълнява и координаторски функции за проекта 
 
> Стела Маринова, изследовател-културолог, бакалавър. 

 



Изследователското поле 
Двете понятия (идентичност и култура) са достатъчно многозначни 
и противоречиви. Това наложи работното им тематично 
стесняване, като търсенето на информация по теми става в 
информационни масиви, предварително определени и ограничени 
като „софийски“. 
 
Общите подтеми (част от темите - идентичност, културно 
наследство и творчество), като инструмент на изследването са 
разбити на много малки тематични подразделения  

Темите и подтемите определят изследователското поле. По-
нататък то ще бъде стеснено и фокусирано в „тематични линии и 
ключови думи за търсене“. 



Изследователското поле 
● Културна сцена и културен живот 
● Културни институции и организации 
● Културна продукция и културна консумация 
● Публики и публичност 
● Културни събития и културна програма на София 
● Културно наследство 
● Култура, архитектура и урбанистика 
● Начин на живот на софиянци, антропологическа култура 
● Изкуства и творчески институции, организации, групи, личности 
● Програми, визии и стратегии за културното развитие на града 
● Научни институции, организации, изследващи културното измерение на София 
● Статистики, данни, архиви, важни документи относно динамиката на развитие 
на културата, изкуствата 
● Софийска идентичност и принадлежност.  
● Символи, емблеми, разкази 



Изследователското поле 
Пример - подтема “Начин на живот на софиянци” 

●  Групи и общности в София 
● Имената на кварталите, актуални и стари – от типа на Банишора, Ючбунар, Коньовица, Еврейския 
квартал, Драз махала 

● Софийски традиции, градски традиции, квартални традиции, религиозни традиции 

● Градски общности, квартални общности, етнически общности, религиозни общности 

● Софийски гета 

● Факултето 

● Землячества в София 

● Енории в софийска епархии 

● Софиянци, граждани на 

● Типично софийско 

● Специфично софийско 

● Разкази, разкази за София 



МЕТОД НА РАБОТА 
Три принципа на търсене на информация 

● Търсене на информация с традиционни библиографски методи на 
търсене сред библиотечни, електронни и печатни масиви от информация, 
свързани със София (от 2000 до днес). 

● Търсене на информация чрез специализирани електронни търсачки (само 
за 2016 - 2017г.) 

● Експертно проучване на „ниши на информация“, свързани с тематичните 
направления 



● Всички типове търсене се ръководят от документ, задаващ 
тематични линии и ключови думи. 
 
● Експертното търсене се ръководи от документ, описващ нишите 
на възможна информация. 
 
● Интегрирането на информацията се ръководи от библиографски 
стандарт, съобразен с изискванията за онлайн таблици на „Визия за 
София“ 

МЕТОД НА РАБОТА 
методически инструменти 



● ВИСОКА  И ОФИЦИАЛНА КУЛТУРА 

● АЛТЕРНАТИВНА  КУЛТУРА 

● МЛАДЕЖКА КУЛТУРА 

● ПОПУЛЯРНА-КОМЕРСИАЛНА КУЛТУРА 

● КУЛТУРНА КОНСУМАЦИЯ И ПУБЛИКИ 

● ГРАДСКА СРЕДА ЗА КУЛТУРА 

● КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА СОФИЯ 

● КУЛТУРА НА ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ В СОФИЯ 

● НОРМАТИВНИ РАМКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

МЕТОД НА РАБОТА 
тематични направления на търсене  (обобщена извадка от 
методическия инструмент) 



МЕТОД НА РАБОТА 
ниши на информация 
● Сайтове и публикации на официални държавни институции 
● Сайтове и публикации на държавни научни институции и на независими научни 
организации, изследващи културата 
● Сайтове и публикации на библиотеки 
● Сайтове и публикации на културни организации, музеи и пр. 
● Сайтове и публикации на културни центрове и домове на културата, софийски 
читалища 
● Сайтове и публикации на неправителствени организации, свързани с културата 
● Официални и алтернативни статистически данни, резултати от изследвания, 
регистри на финансиращи културни инициативи програми, фондове, институции 
● Сайтове и публикации на софийски фестивали 
● Културни гидове, програми, информационни сайтове, информационни 
справочници 
● Софийски издания за култура, електронни портали, списания за  
култура и изкуство 



МЕТОД НА РАБОТА 
стандартизирани данни за всяка информационна единица 

● Автор 
● Заглавие 
● Издателски данни/източник 
● Година на издаване 
● Предметни рубрики/предмет на текста  
● Вид жанр на документа 
● Източник/ел.адрес 
● Бележки - период на изследването, връзки с определени теми и т.н. 



● Общо разпределение на работата - ръководство, изследователи, библиографи, 
студенти 
● Дефиниране на общите цели и методи на работа 
● Библиографско изследване 
● Разработване на методически помагала за библиографията: тематични насоки 
● Разработване на методически помагала за библиографията: ниши на 
информация  
● Събиране на студентски екип, избор на координатор  
● Разработване на стандарт за въвеждане на библиографска информация 
● Среща с екип Хора за разпределение на задачите  
● Разработване на задание за онлайн търсене на публикации и информация към 
“Сенсика”  
● Среща с НИНКН, разговор за регистрите на КИН 

ПРОГРЕС 
свършена работа 20 септември - 30 октомври  



● Проучване на данни извън обхвата на традиционните методи за търсене 
по ниши на информация. 
 
● Събиране на корпус от туристически и рекламни брошури, както и 
промоционални материали на културните и творчески индустрии, 
посветени на София. 
 
● Аналитична работа по ниши на информация - проблеми, дефиниране на 
нови задачи със срок ноември. 

ПРОГРЕС 
започнати задачи със срок 15 ноември 



● Допълнително дефиниране на ниши на информация и анализ  
● Писма до организации и институции с искане за допълнителна информация 
● Обработване на събраната от Сенсика информация и публикации  
● Анализ на рекламните и туристически брошури за София  
● Интегриране на всички събрани информационни масиви според стандарта   
● Анализ на информационните ресурси и на структурата на информацията по 
отделните теми на направлението. Описание на тематичните струпвания - 
жанрове, интензивни полета, дебати, както и относително “празни места”  
● Работа по аналитичния доклад на направлението, формулиране на препоръки, 
включително препоръки за необходими бъдещи изследвания, попълващи 
празнотите 
● Обсъждане и допълване на финалния доклад от целия екип и експертния съвет 
● Финален доклад с препоръки за бъдещи изследвания. 

ПРОГРЕС 
предстоящи задачи до края на проекта 



ПРОГРЕС 

3079 
публикации 
посветени на 
темите “София, 
идентичност, 
култура” 

Въведени в табличен вид, в съответствие със 
стандарта. Базата данни позволява търсене 
по автор, заглавие, предметна област, година, 
жанр и вид на документа 
 
Открита е вече налична огромна електронна 
база данни за София със свободен достъп. Тя 
е създадена и поддържана от Столична 
библиотека, но само до 2014 г. Адресът на 
базата е предоставен на всички екипи на 
Визия за София http://ilib.libsofia.bg/ 



ПРОГРЕС 
примерна извадка от библиографското изследване 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
● Прецизното интегриране на хетерогенни по характер информационни 
източници 
 
● Огромна, трудна за обработка информация, която няма ясни 
количествени параметри 
 
● Опасност да се пропуснат важни ниши на информация 
 
● Анализ на структурата, така че да проличат три главни проблема 1. 
Струпване на информационни източници 2. Дискусионни ядра 3. “Бели 
петна” 
 
● Трудност около понятието идентичност 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

● Липса на обединен информационен архив на културния живот в 
София, създателите и публиките 
 
● Липса на ключови данни в Регистъра на НКЦ в София относно 
режимите за тяхното опазване 
 
● Липса на данни за текуща синхронизация на Националния регистър 
на НКЦ, поддържан от НИНКН, и електронния регистър на НКЦ в 
София предоставян от ГИС София на http://www.isofmap.bg/, което 
поставя под въпрос актуалността и изчерпателността на информацията 
в последния. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
установени дефицити в настоящия етап на работа 
● Да се разработи модел, по който НСИ да събира данни не само на 
национален принцип, а и на градски и общински принцип 

●  Да се популяризира Базата данни за София на Столична градска библиотека, 
така че тя да стане основен източник на информация за експерти и управленци 
и/или да се разработи съвременна информационна платформа за културата и 
изкуствата на София, която да позволява следене на динамиката на развитие и 
публиките в реално време 

●  Да се разработи методология за измерване на въздействието на изкуствата и 
културата върху града (икономическо, социално, преносими ефекти в други 
области). 

●  Да се събира систематично информация за културното търсене, публиките и 
културното потребление (в момента преобладава информация за културното 
производство, творчество и предлагане на публичните културни институции). 
Системно да се събират данни и информация за дейностите на свободната 
творческа сцена и нейната аудитория. 
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● Да се актуализира  регистъра на НКЦ в София, отчитайки новите 
разбирания за времевите и пространствени измерения на културните 
следи 

●  Да се създаде регламент и механизъм за текущата синхронизация на 
регистъра на НКЦ в София с националния регистър на НКЦ, така че всеки 
източник на информация относно статута на културните ценности да 
гарантира актуалност, изчерпателност и коректност на информацията. 

●  Да се създаде единна система за визуална информация на недвижимото 
културно наследство на София, включително и трайни знаци, 
обозначаващи статута „културна ценност“ in situ. 

●  Да се създаде и ритмично да се издава каталог на НКЦ в София. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
установени дефицити в настоящия етап на работа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
към доклада, част от очаквани резултати 

● Уточняване на „празните полета“, в които трябва да се събира и 
систематизира информация (като например данни за т.нар. свободна/
независима творческа сцена на града) 
 

● Уточняване на дискусионните фокуси, около които се въртят важни 
публикации за София 



v

● Ролята на количествените данни при: управление на културните процеси, 
изследване и управляване на процесите по създаване на идентичност. Силни и 
слаби страни на количествените данни. Как да бъдат избегнати? 
● Как да бъде сведена до количествени данни визуално-урбанистичната 
идентичност на града, как да бъде направено това за „разказа за София“? 
Трябва ли да се прави? 
● Ролята на данните при решаването на проблеми свързани с КИН – регистри, 
поддръжка, актуализация 
● Какви количествени данни трябва да се събират и как, за да се направи 
качествен анализ на динамиката на развитие на изкуствата и културата и 
въздействията им (включително дългосрочни) върху града и неговата 
идентичност. 
● Какви качествени методи на анализ (социологически, културологически, 
антропологически) трябва да бъдат интегрирани в управлението на културните 
процеси на града? Отношение към количествените. 

ДИСКУСИЯ 
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Модератор:  
Миглена Герасимова, координатор "Социология" 
 
Участници:  
●  проф. Александър Кьосев, ръководител на изследователски екип 
"Култура и идентичност" и директор на "Културен център на СУ" 
●  арх. Дафина Барфончовска, независим експерт, член на "Форум 
културно наследство" 
●  Юрий Вълковски, експерт "Културни политики" 
●  Малина Едрева, председател на Постоянна комисия по образование, 
култура, наука и културно многообразие към СОС 
●  Въпроси от публиката - 15 мин. 
 
 

Дискусия 
30 мин. 



ОКОЛНА СРЕДА 



ЕКИП 

“Енвайрорисърч” ЕООД 

Опазване и управление на околната среда 



ЕКИП 

Мариела 
Карапавлова 
Еколог, Енвайрорисърч, 
Сдружение за устойчива 
градска околна среда 

Станислав 
Николов 
Инж. еколог, 
Енвайрорисърч, 
Асоциация на 
специалистите по 
управление на околната 
среда 

Димитър 
Рагьов 
Инж. горско стопанство, 
Енвайрорисърч, 
ИБЕИ – БАН, Фондация 
„Наука за природата“ 



Въздух 

Климат 

Водни ресурси 

Вредни 
физични 
фактори Отпадъци 

Почви и 
земеползване 

Геоложка основа 
и минерално 
разнообразие 

Градска 
природа 

Дива 
природа 

Екосистемни 
услуги 

МЕТОД НА РАБОТА 
теми 



МЕТОД НА РАБОТА 
Емисии на вредни 

вещества 

Качество на 
атмосферния въздух 

Битово отопление 

Трафик, автопарк 

Карти на емисиите 

Въздух 



МЕТОД НА РАБОТА 

Водни 
ресурси 

Минерални води 

Речни корита 

Питейни води 

Повърхностни и 
подземни водни тела 

Заустване 



МЕТОД НА РАБОТА 

Климат 

Адаптация към 
климатичните промени 

Устойчиво 
строителство 

Санирани сгради 

Енергийна 
ефективност 

Микроклимат 



МЕТОД НА РАБОТА 

Вредни 
физични 
фактори 

Нива на шум – 
шумова карта 

Вибрации 

Електромагнитни 
лъчения 

Радиация 



МЕТОД НА РАБОТА 

Отпадъци 

Количество образувани 
и третирани отпадъци 

Сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Разделно събиране 

Карта на съдовете 
Нарушения и 
сигнали Данък битови 

отпадъци 



МЕТОД НА РАБОТА 

ПОЧВИ И 
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

Замърсяване, 
ерозия, вкисляване, 

засоляване 

Биоакумулация на 
тежки метали 

Почвено 
плодородие 

Почвена карта на 
София 



МЕТОД НА РАБОТА 

Геоложка 
основа и 
минерално 
разнообразие 

Геоложка устойчивост на 
средата – земетръсна 
опасност, свлачища 

Минерални ресурси 



МЕТОД НА РАБОТА 

Градска 
природа 

Флора и 
фауна 

Безстопанствени 
кучета 

Паркове и градини 

Улично 
озеленяване Междублокови 

пространства Зелени площи, 
екологични 
коридори 

Покривно 
озеленяване 

Градско земеделие 



МЕТОД НА РАБОТА 

Дива 
природа 

Планините около 
София 

Защитени 
територии и зони 



МЕТОД НА РАБОТА 

Екосистемни 
услуги 

Добро качество на 
питейните води 

Балнеолечебни 
свойства и 

рекреационен 
потенциал на 

минералните води 
  

Рекреационен 
потенциал на 

градската и дивата 
природа, 

микроклимат 



Искане на данни 
и информация 

Срещи с НПО 

Нормативна база  

Стратегически 
документи 

Регистър на 
документи и 
публикации 

Анализ и оценка на 
пълнотата и достоверността 

на данните 

МЕТОД НА РАБОТА 
подход 



Държавни 
институции 

МОСВ, 
ИАОС, 
РИОСВ, 
БДУВ 

МЗХ, 
БАБХ 

МИЕ 

МЗ, 
РЗИ  АПИ 

НСИ 

СДВР – 
Пътна 
полиция 

Доставчици 

Овергаз 

Топлофикация 

ЧЕЗ 

Столична 
община 

СОС 

Столичен 
инспекторат 

Екоравновесие 

МЕТОД НА РАБОТА 
източници на информация 



ПРОГРЕС 

Поискани данни 

Преглед на основните 
нормативни документи, 
стратегии, планове, 
програми 

Определени 
източници на 
информация 

Проведени срещи с НПО 

Идентифицирани 
основните 
предизвикателства 

Първи препоръки за 
бъдещи изследвания Определени приложима 

нормативна база и 
стратегически документи 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
въздух 

ФПЧ10 – 
Средногодишни 
концентрации 



NO2 – 
Средногодишни 
концентрации 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
въздух 



1 Територии с релсов транспорт 

2 ЦГЧ и територии с интензивен трафик 

3 Жилищни зони и територии 

4 Зони за лечебни заведения и санаториуми 

5 Произв.-складови територии и зони 

6 Общо 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
еквивалентни нива на шума 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
безстопанствени кучета 



Въздух – градска локална мрежа от 
станции за измерване на емисиите, 
измерване на ФПЧ2,5 и ПАВ 

Градска природа – централизирана 
единна система с информация за 
текущо състояние на зелената система, 
информация за БР в градска среда  

Отпадъци – данни за 
нерегламентирано изгаряне, 
изхвърляне на 
нерегламентирани места, 
разделно събиране – 
анонимни отпадъци, глоби, 
такса БО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 



v

Модератор:  
Рашид Рашид, координатор "Околна среда" 
 
Участници:  
● Мариела Карапавлова, експерт в "Енвайрорисърч" ЕООД 
● арх. Елица Панайотова, координатор на "Зелена София" 
● Теодора Стоянова, координатор на кампанията "Енергия и 
климат“, "Greenpeace Bulgaria" 
● Йоана Христова, заместник-кмет по направление "Зелена 
система, екология и земеползване" към СО 
●  Въпроси от публиката - 15 мин. 

Дискусионен панел 
30 мин. 



УПРАВЛЕНИЕ 



Сдружение “Бизнес 
Бустър София”  

ЕКИП 

Екипът е съставен от няколко организации, всяка от които има 
експертиза в портфейла от теми, включени в направлението 
“Управление”. Членовете му притежават богат опит при 
взаимодействие с институциите и изследват съответните теми от 
години, като ръководни кадри в неправителствени организации, 
одиторски екипи, сдружения. 



ЕКИП 

Николай Ангов 
Мениджър на проекта; 
Експерт 
„Администрация и 
управление на 
процеси“. Индустриалeн 
инженер, докторант, 
бюрократ (понякога), 
предприемач (само ако 
има кофеин в кръвта). 

Ива Таралежкова 
Експерт „Гражданско 
участие“. Основател 
на сдружение 
„Деветашко плато” и 
председател на УС на 
сдружение „Форум 
Гражданско Участие”. 

Диана Андреева 
Експерт „Комуникация 
с гражданите”. 
Модератор на 
обществени форуми и 
дискусии. Анализатор 
в изследването Индекс 
на гражданското 
участие. 

Борислав Янински 
Експерт „Дигитална 
Трансформация”. 
Професионален 
одитор на 
информационни 
системи. 



МЕТОД НА РАБОТА 
● Анализ на стратегически и нормативни документи;  
● Интервюта с дирекции в СО - дирекция АО, дирекция ИОТ, 
дирекция КККГ; 
● Фокус групи, срещи с НПО, обобщаване на препоръки; 
● Обработка и анализ на данни; 

● Идентификация и оценка на уеб сайтовете, поддържани от 
Столична община и районните администрации спрямо потребителите 

● Преглед и оценка на електронни услуги спрямо нивата за 
електронизация, дефинирани в „Стратегия за развитие на 
електронното управление на Р. България за периода  

2015 – 2020 г.“ 



МЕТОД НА РАБОТА 
специфични методи при комуникация с гражданите 
Информационно обслужване 
Методите включват анализ на сайтовете и приложенията, поддържани от 
общината, преглед на платформи за гражданско участие, описание и анализ на 
други канали за информация. Прегледът на сайтове и платформи са прави в 
момента, като акцентът е върху изчерпателност и достъпност на 
информацията 

Диалог между общината и гражданите/гражданските организации 
Методите включват анализ на законодателството и местната нормативна 
уредба, анализ на практиките и предизвикателствата на обществените 
обсъждания, преглед на други подходи за включване на гражданите, начин на 
работа с НПО. 
 
Сигнали на граждани 
Анализ на процеса от гледна точка на достъпност и процедури, набиране на 
данни за подадени сигнали, обратна връзка към гражданите и резултати. 



10 
хил. 

сигнала повече 

● Преглед на сайтове платформи – извършва се 
в момента.  
● Преглед на законодателството 
● Подадена заявка и получена информация за 
брой сигнали на гражданите, обратна връзка, 
теми, по които най-често се подават сигнали.  
 
Само два интересни факта: 
● Броят сигнали нараства с почти 10 хил. за две 
години 
● Пътна инфраструктура, пътна сигнализация, 
паркиране – най-много сигнали. Най-малко са 
свързани с чистотата. 
 
 

ПРОГРЕС 
комуникация с граждани 



Фокус-група за измерване на Индекс на гражданското участие в София. 
 
● Най-много данни ще бъдат събрани на тази фокус-група 
● Три области на изследване – законодателство, практики/ проявления, 
ефект от гражданското участие  
● 15 експерта – представители на НПО в различни сфери, представители на 
СО и СОС, активни граждани, журналисти 
● Изводи, добри примери, препоръки и оценка от 0 до 6 

ПРОГРЕС 
комуникация с граждани - предстоящи 



●  Инфраструктурната подготвеност 
○  Изграден е сървърен център, който покрива цялата администрация 
○  Бекъп център 
○  Централизация на мрежовата свързаност: work in progress 
○  Предстои recovery център 

 
●  Софтуерни решения 

○  Стратегия за ИИССО 
○  Деловодна система (Акстър) и интегрирани връзки с останалите системи 
○  Административна ИС 
○  Не всички софтуери, които се ползват, се поддържат от общината 
○  Дирекция “Информационно обслужване и технологии” е хъб за “софтуерни 
поръчки” 

○  Няма общ процес за информационна обезпеченост 
 

ПРОГРЕС 
дигитална инфраструктура и софтуерна обезпеченост 



Основните софтуерни проекти и платформи: 
● Портал на София 
● Контактен център 
● Портал за електронни услуги 
 
В процес на разработка са също: 
● Административен пътеводител - добър пример за удобство 
● Електронизация на обществените обсъждания 
● Онлайн модул за разплащане към Общината 
● PROMISE за общинска собственост - добър пример за преизползване 
 
Бъдещи проекти в краткосрочен план: 
● Въвеждане на електронен подпис за заверка на документи навсякъде 

ПРОГРЕС 
електронни услуги и платформи на СО 



● Бюджетна зависимост от не-IT дирекции 
● Няма централизирано управление на информационните системи и 
регистър на софтуер (роля на CIO) 
● Внедрен специализиран софтуер по направления не се адресира като 
информационна система (умни светофари, напояване и т.н.) 
● Ресурс за независими външни оценки на изградената инфраструктура 
● Невъзможност за наемане на специалисти на пазарни цени 
● Маркетиране на е-услуги и е-функционалности 
● Няма видимост върху районните администрации 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
дигитална трансформация 



Извършени: 
● Анализ на стратегически документи, нормативна база и налични анализи 
● Предварителен анализ на общински предприятия и търговски дружества 
● Систематизиране на общинските бюджети 
● Анализ на обществените поръчки 
 
Предстои: 
● Анализ на ПЧП 
● Анализ на управлението на процеси и документооборот 
● Целеполагане, бюджетен процес и прозрачност 

ПРОГРЕС 
администрация и управление на процеси 



ПРОГРЕС 
функции на Столична община 



ПРОГРЕС 
секторни политики на Столична община 



ПРОГРЕС 
нормативна регламентация на Столична община 



ПРОГРЕС 
управленски процес в Столична община 
 
 



ПРОГРЕС 
принципи на доброто управление 
 
 



СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 
● Разглеждане на определени информационни системи и 
интеграцията им 
● Анализ на информация, която следва да бъде 
предоставена 
● Допълнителни срещи със служители на общината 
● Регистри и източници на данни 
● Срещи с представители на екипи и администрации във 
връзка с интегрирани технологични решения по ресори 
● Срещи с НПО 



● Висока интензивност и кратки срокове на проекта 
 
● Бавен обмен на информация с Общината 
 
● Количество и структура на информацията 
 
● Темите в направление Управление са разнородни и е 
предизвикателство да бъдат държани под общ знаменател 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 



v

Модератор:  
Жоро Пенчев, координатор "Технологии" 
 
Участници:  
● Борислав Янински, експерт от екип "Управление" 
● Стефан Ангелов, експерт в Програма "Достъп до информация" 
● Божидар Божанов, независим експерт "Електронно управление" 
● Димитрина Герасимова, началник отдел "Управление на проекти" в 
дирекция "Административно обслужване" към СО 
●  Въпроси от публиката - 15 мин. 

Дискусионен панел 
30 мин. 





Real Estate 
Development 

Advisory 

Economic 
Development 

Strategy 

Program 
Design & 

Implementation 

Vision for Sofia | 

HR&A is a real estate, planning, and economic development 
consulting firm working at the intersection of the public and 
private sector.  



Our work transforms communities and revitalizes urban 
environments in the United States and abroad. 

Vision for Sofia | 



1 0 0 0 +   
P R O J E C T S  

HR&A has offices in New York, Los Angeles, Dallas, Raleigh, 
and Washington D.C. 

HR&A 
LA 

HR&A 
DC 

HR&A 
NYC 

HR&A 
TX 

HR&A 
NC 

Vision for Sofia | 
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Imagine Boston 2030 | 140 

“We will guide growth to support our dynamic economy and 
expand opportunity for all residents, create livable 
neighborhoods, and be a thriving waterfront city for 
generations to come.” - Mayor Martin J. Walsh  

Imagine Boston 2030 

Vision for Sofia | 
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The Imagine Boston Framework  
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&  
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The Imagine Boston Framework  



Vision for Sofia | 

Supporting initiatives and concurrent planning 
efforts  



Guiding Growth Expanding 
Opportunity 

Draft  
Plan 

Citywide 
Plan 

Engagement  
Visioning  

Goal Setting  
Determine 
Initiatives  

Set Action Areas  Draft Plan  
Finalize Plan  

The Imagine Boston Process  

Vision for Sofia | 



Key approaches to engagement   
HR&A Advisors, Inc. 

Open Houses 
Community 
Workshops 

Forums on the 
Future 

Street Teams Digital Tools   Building Blocks 



HR&A Advisors, Inc. HR&A Advisors, Inc. 

Open Houses  

•  Share “existing 
conditions”  

•  Build awareness 

•  Facilitate discussion  

•  Collect feedback  

Vision for Sofia | 



HR&A Advisors, Inc. HR&A Advisors, Inc. 

Street Teams  

•  Engage stakeholders 
in their normal 
routine  

•  Access those who 
may not otherwise 
engage  

Vision for Sofia | 



Digital Strategies 

•  Map key data points 
across neighborhoods   

•  Illuminate issues 
spatially to spur 
feedback   

•  Access stakeholders 
through text surveys  

Vision for Sofia | 



HR&A Advisors, Inc. HR&A Advisors, Inc. 

Community Workshops  

•  Present initial findings 

•  Facilitate in-depth 
discussion 

•  Report back 

Vision for Sofia | 



HR&A Advisors, Inc. HR&A Advisors, Inc. 

Building Blocks  

•  Utilize creative team 
exercises to facilitate 
discussion  

•  Generate dialogue about 
community needs  

Vision for Sofia | 



Forums of the Future  
I.  The History & Future of Planning in Boston  

II.  The Role of Philanthropy in the Future of our City  

III. How Academic Institutions Play a Role in 
Boston’s Future 

Vision for Sofia | 



15,000 voices helped shape Imagine Boston over two 
years 

Vision for Sofia | 
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Physical Vision  
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&  
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The Imagine Boston Framework  



HR&A Advisors, Inc. HR&A Advisors, Inc. 154 

Encourage affordability, reduce displacement, and improve quality of life  

Increase access to opportunity  

Drive inclusive economic growth  

Promote at healthy environment and prepare for climate change 

Invest in open space, arts & culture, transportation, and infrastructure  

Out of this process came a vision with 5 goals  

Vision for Sofia | 



Housing 
Health & 
Safety 

Education  Economy  
Energy & 

Environment 

Land Use 
& 

Planning  

Arts & 
Culture  

Tech Transpo 
Open 
Space 

Which informed 10 initiatives   

Vision for Sofia | 



EXPAND 
NEIGHBORHOODS  

ENHANCE 
NEIGHBORHOODS  

ENCOURAGE A 
MIXED-USE CORE  

Resulting in 5 Action Areas 
CREATE A 
WATERFRONT FOR 
FUTURE GENERATIONS  

GENERATE NETWORKS 
OF OPPORTUNITY  

Vision for Sofia | 



Encourage a Mixed-use 
Core 

 

Job growth 

Destination creation 

Historic architecture 
preservation  

Development that responds to 
existing context 

 Vision for Sofia | 



Expand  
Neighborhoods 

 

Industrial uses 

Climate readiness 

Transportation connections 

Proactive infrastructure 
investment 

Vision for Sofia | 



The Plan set metrics  
to guide implementation  

and evaluate goals & 
initiatives   

Goal

Metrics 



Goal 4: Promote a 
healthy 
environmental and 
prepare for climate 
change. 

Identified key departments, current funding 
status, and funding source 

Vision for Sofia | 



I.  Understand community needs through in-depth engagement 

II.  Identify economic and demographic strengths & 
opportunities  

III. Understand City’s position within the broader economic 
context 

IV. Build off of potential or existing funding mechanisms 

V.  Use the plan to integrate long-term resilience 
strategies Vision for Sofia | 





ТРАНСПОРТ и 
МОБИЛНОСТ 



“Урбитат” ЕООД 
“Транспро” ООД 

ЕКИП 

В екипа участват две организации. “УРБИТАТ” ЕООД 
има опит с инвестиционно проектиране и устройствено 
планиране; разработване на анализи, проучвания, 
планове, програми и стратегически документи в областта 
на градското и регионално развитие, урбанизма и 
архитектурата. “ТРАНСПРО” ООД е специализирана в 
планиране, моделиране и проектиране на транспортни 
системи. 
 



ЕКИП 

инж. Александър Витанов 
Транспортен инженер  
● обществен транспорт 

● автомобилен транспорт 

● ИТС 

● логистика 

Архитект и урбанист   
● пешеходно движение 

● велосипедно движение 

● електроавтомобили 
 

арх. Яни Вълканов 



МЕТОД НА РАБОТА 

● Обществен транспорт 
 
● Автомобилно движение 
 
● Пешеходно движение 
 
● Велосипедно движение 
 
● Паркиране 
 
● ITS 
 
● Логистика 



● Взаимодействие и координация с другите екипи и координационния екип на 
“Визия за София” 

● Взаимодействие, съгласуваност и обмен на информация с екипите, работещи 
по други проекти и инициативи на Столична община: 

+  София – Град за хората 

+  София – Зелена столица  

+  План за устойчива градска мобилност 

● Взаимодействие и сътрудничество с неправителствени организации и 
заинтересовани страни 

МЕТОД НА РАБОТА 
принципи 



МЕТОД НА РАБОТА 
Преглед на съществуващите стратегически и планови документи на 
Столична община, свързани с развитието и планирането на транспорта и 
градската мобилност 

● Общ устройствен план на Столична община (2009 г.); 

● Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.София (2013 
г.); 

● Общински план за развитие на Столична община (2014-2020)      (2014 г.); 

● Генерален план за организация на движението на Столична община (2010 
г.) ; 

● План за устойчиво развитие на градската мобилност (2012 г.); 

● Програма за развитие на велосипедния транспорт 2016-2019 (2016)  

и др. 



МЕТОД НА РАБОТА 
Събиране и анализ на съществуващи данни за състоянието и развитието 
транспорта в Столична община: 

● Дирекция “Транспортна инфраструктура”; 

● Център за градска мобилност; 

● Други общински структури и предприятия; 

● Държавни структури и организации – КАТ, БДЖ, НКЖИ и др. 

● Неправителствени организации и заинтересовани страни 
 
Анализ на данни и резултати от предходни проучвания: 

● Проект за разширение на Метрото в София (2015) - транспортно моделиране на 
натоварванията  

● Оптимизация на маршрутите на наземния градски транспорт след реализация 
на отделните етапи от разширение на метрото в София (2011) 



МЕТОД НА РАБОТА 
Анализ на актуални данни, свързани с изготвяне на Плана за устойчива градска 
мобилност /ПУГМ/ на Столична община:  

● Представително анкетно проучване на 5000 души /май-юни 2017/, което дава 
информация за: 

+  Актуално процентното разпределение на пътуванията по видове транспорт 
(‘modal split’) – промени и тенденции спрямо 2011 г.  

+  Цели на ежедневните пътувания и времената, в които се извършват. 

+  Нагласи на жителите на София за промяна на начина на пътуване при 
различни нововъведения, тарифна политика и др. 
 
Анализ на актуални данни от други проекти и инициативи:  

● София – Град за хората,  

● София – Зелена столица и др. 



ПРОГРЕС 
пешеходно движение 

30% 
 

● Състоянието на тротоарите и         обществените 
пространства не предразполага към пешеходно 
движение 

● Има изразен конфликт между пешеходното 
движение и автомобилния трафик/паркиране  

● Съществуващите пешеходни зони и маршрути не са 
в достатъчна степен обвързани и интегрирани 

● 12% от жителите на София декларират, че 
пешеходното движение е основното средство 

за придвижване в делнични дни 

● Делът на пешеходното движение в 
разпределението на пътуванията по вид 

транспорт (modal split) е 30% 

● Основните пречки, които хората декларират 
пред пешеходното движение, са големите 

разстояния, лошото състояние на тротоарите, 
безопасността и др.  





1.8% 

 

● Съществуващата велосипедна мрежа 
не е в достатъчна степен обвързана и 

интегрирана 

● Има много бариери и конфликтни точки 
– с автомобилното движение и 

паркирането, с пешеходното движение, 
физически прегради и др. 

● Недостатъчно развита допълваща 
велосипедна инфраструктура – 
велостоянки и велопаркинги, 

възможности за прекачване с метро,                                                      
краткосрочно наемане и др. 

● Велосипедното движение                                     
заема дял от 1.8%  от пътуванията 

● В София има изградени около 50 км велоалеи 

● Основните пречки пред велосипедното движение, 
които хората декларират, са безопасност, липсата 
на достатъчно велоалеи и велопаркинги, мръсният 
въздух в града.  


ПРОГРЕС 
велосипедно движение 




 

Параметър  Стойност  

брой линии (диаметри) 
- 3 бр. /с отклонения на някои от линиите в периферията на града/ 

обща дължина на линиите - 62 км с 63 метростанции, в т. ч.: 
- линия 1 /Люлин - Младост/ - 29 км с 27 станции 
- линия 2 / Надежда - Лозенец/ - 17 км с 17 станции 

- линия 3 / кв. Овча купел – ЦГЧ - кв. Левски/ - 16 км с 19 станции 
средно разстояние между станциите - 1000 м. 
превозна способност - 50 хил. пътника/час 
максимална скорост на движение - 80 км/ч 
междурелсие - 1435 мм 

захранване – с прав ток чрез контактна релса (линия 1 и 2) 
и пантограф (линия 3) - 825 v 

минимален интервал на движение - 90 сек. 

брой превозвани пътници на ден 
след завършване на мрежата 

- 1.2 млн. пътн. в ден 

дял в системата на градския транспорт 
след завършване на мрежата от линии 

- 68 % /с отклоненията/ 

ПРОГРЕС 
обществен транспорт - характеристики на мрежата на метрото 




  Дължина на релсовия път Към 31.12.2016 г. 

Релсов път – единичен коловоз (км) 266.5 
- от тях междурелсие 1009 мм (км) 176.5 
- от тях междурелсие 1435 мм (км) 34,5 
- от тях трирелсов път (км)  5,5 
- от тях в депа (км) 50 
Трамвайна контактна мрежа (км) 261 

Маршрутна мрежа трамваен транспорт Към 31.12.2016 г. 
Брой линии 14 
Дължина на маршрутните линии двупосочно (км) 286,21 
- от тях обособени трасета двупосочно (км) 92,5 
Средно междуспирково разстояние (м) 483 
Средна маршрутна скорост (км/час) 14,0 
Дължина на трамвайната мрежа (км) 136,985 

ПРОГРЕС 
обществен транспорт - параметри на трамвайната мрежа 




 

Маршрутна мрежа тролейбусен транспорт 31.12.2016 г. 
Брой линии 9 
Дължина на маршрутните линии двупосочно (км) 191.12 
Средно междуспирково разстояние (м) 470 
Средна маршрутна скорост (км/час) 14.5 
Дължина на тролейбусната мрежа (км) 112.5 

Марка тролейбус Брой ПС Година на производство Относителен дял Вместимост 
Икарус-280.92 55 1985-1988 37.67% 180 
Шкода - 27 Тг  Solaris 50 2014 34.25% 160 
Шкода - 26 Тг  80 30 2010 20.55% 80 
ТВS 2002  3 2002-2004 2.05% 100 
МАН-GSGE 8 1988 5.48% 180 

ПРОГРЕС 
обществен транспорт - характеристики на тролейбусната 
мрежа 




 

    Маршрутна мрежа автобусен транспорт Към 31.12.2016г. 

Брой линии 95 

- от тях градски 41 

       -от тях на оператори след конкурс по Нар.2 3 

- от тях крайградски 54 

       -от тях на оператори след конкурс по Нар.2 12 

Дължина на маршрутните линии двупосочно (км) 2 632.24 

- градски линии (км) 955.53 

- крайградски линии (км) 1 676.71 

Средна експлоатационна скорост  (км/час) 18.28 

- градски линии (км/час) 15.35 

- крайградски линии (км/час) 20.8 

Дължина на автобусната мрежа (км) 1 380 

Марка автобуси Брой ПС 
Година на 
произв. На линия Дял  %         Вместимост 

"Столичен автотранспорт" ЕАД 

MAN Lion's City G 126 2014г. 115 21.36 150 

Мерцедес О 305 G 21 1978-1981г. 16 3.56 180 

Мерцедес О 345 G 40 1978-1981г. 34 6.78 180 

Мерцедес Конекто 50 2002г. 10 8.47 100 

MAN SG 262 30 1999г. 27 5.08 180 

YUTONG ZK6126HGA 110 2016г. 98 18.64 100 

Мерцедес О 305  25 1978-1981г. 10 4.24 100 

Мерцедес О 302 T 18 1992г. 10 3.05 100 

MAN SL 232 21 1998г. 17 3.56 100 

Мерцедес О 345 S 36 2002г. 35 6.10 100 

Конекто EURO 4 35 2003г. 31 5.93 100 

BMC 220 SLF 61 2005г. 49 10.34 100 

Мерцедес О 405 9 1989г. 8 1.53 100 

TEDOM C 12 G 8 2008г. 6 1.36 100 

ПРОГРЕС 
обществен транспорт - параметри на автобусната мрежа 




 

ПРОГРЕС 
анкетно изследване - разпределение на пътуванията (modal 
split) 

автобус трамвай тролейбус метро 



ПРОГРЕС 
обществен транспорт - ключови проблеми (1) 

Метро   

● все още значителни райони не са покрити от мрежата на метрото; 

● твърде дълъг интервал на следване в пикови часове (претоварване на МС „Сердика“) 

Трамваи 

● ниска скорост (около 14км/час) 

● нисък дял на обособени трасета 

● лошо състояние на релсов път и контактна мрежа 

● остарял парк 

Тролейбуси  

● средната скорост е ниска и основно се дължи на затрудненото преминаване  

през централните части на града 

 



● Ниската скорост на придвижване на масовия транспорт го прави недостатъчно добра 
алтернатива на леките автомобили 
 

● Недостатъчно гъвкавата система за таксуване и липсата на почасово таксуване не 
позволяват по-голяма гъвкавост при избора на алтернативни маршрути.  

 

● Необходимо е преструктуриране и оптимизиране на автобусните линии, които да 
изпълняват все повече довозващи функции към нововъведените в експлоатация 
участъци на метрото 

 

● Комфорт и външен вид на превозните средства.  

ПРОГРЕС 
обществен транспорт - ключови проблеми (2) 




 

вид ПС 

мотопеди 

мотоци
клети 
без 
кош 

мо
тоц
икл
ети 
ко
ш 

три
кол
ки 
път
н. 

три
кол
ки  
тов
арн
и 

три
кол
есн
и 
ПС 

чети
рико
л.ПС 

мотоцик
лети 
всичко 

проце
нтно 
нарас
тване 
л.а. 

леки 
автомоби
ли 

товарни 
автомоб
или 

специа
лни 
автомо
били 

автобу
си 

влекач
и всичко 

НАСЕЛЕН
ИЕ 

степен на 
моторизаци
я 
[л.авт. / 1000 
души] 

2006г. 3220 5562 25 3 2 10 662 9484   444365 56880 6624 5252 5212 518333 1234757 444 
2007г. 4062 7301 27 4 2 10 128 11534 16% 515485 66881 7573 5731 6532 602202 1239340 515 
2008г. 5383 9591 31 13 3 1 338 15360 13% 581638 77474 8406 6542 7836 681896 1243924 582 
2009г. 6254 11223 37 15 4 3 486 18022 4% 607107 80460 8737 6408 8038 710750 1248429 607 
2010г. 6858 12368 38 19 4 3 570 19860 2% 620084 81629 8908 6095 8147 724863 1254622 620 
2011г. 7375 13367 38 21 4 4 606 21415 1% 628908 83660 9041 5759 8446 735814 1294205 629 
2012г. 8002 14621 40 20 4 8 628 23323 2% 642985 87504 9374 5544 8540 753947 1299465 643 
2013г. 8531 15871 45 20 4 10 662 25143 2% 657241 91134 9658 5265 9059 772357 1305975 657 
2014г. 9063 17198 46 20 4 19 700 27050 2% 670266 95415 9868 5115 9351 790015 1313095 670 
2015г. 9538 18591 47 23 5 26 738 28968 4% 695541 103319 10434 4983 10609 824886 1318181 696 
2016г. 9988 20191 48 27 6 37 786 31083 -2% 680375 106946 10472 4803 11482 814078 1321721 680 

ПРОГРЕС 
автомобилен транспорт - моторизация 



ПРОГРЕС 
пътна безопасност - кръстовища с най-много ПТП 2016 



Колко често ползвате синя или зелена зона за 
платено паркиране?

ПРОГРЕС 
паркиране - зони за платено паркиране 

Подкрепяте ли разширяването на ЗЕЛЕНА ЗОНА с 
платено paркиране?



Буферни паркинги брой 
нива капацитет 

брой коли 
на ден 
средно 

общо за 2016 
г.  до 30.06.2017г 

коефициент на 
средно-дневно 
пълнене за 2016 

г. 

коефициент на 
средно-дневно 
пълнене до юли 

2017 г. 

Цариградско шосе 2 1350 307 112000 56116 0.23 0.23 

Бели Дунав  Север 2 128 114 41619 21031 0.89 0.91 

Бели Дунав Юг 2 350 69 25114 17576 0.20 0.28 

Джеймс Баучер 4 500 58 21105 12173 0.12 0.13 

Бизнес парк 2 86 116 42198 24527 1.34 1.58 

ПРОГРЕС 
паркиране - буферни паркинги 



Коефициент на пълнене на паркинга за 
дата 04.07.2017 - 1,06 
 

ПРОГРЕС 
паркиране - буферен паркинг “Бели Дунав - юг” 



ПРОГРЕС 
начин на достъп до някои от метростанциите 



● Паркирането се явява един от най-тежките проблеми на София.   Нарастващата 
моторизация задълбочава проблема 

● Съществуващите буферните паркинги не работят с пълния си капацитет и 
възможности 

● От друга страна нуждата от нови буферни паркинги е налице 

● Липса на достатъчно подземни и етажни паркинги в жилищните зони пренася 
проблемите извън зоните за платено паркиране 

● Липсва достатъчна информация за наличните паркинги и тяхната запълняемост 
към момента 

● Не достатъчен контрол върху неправилно паркиралите автомобили по уличната 
мрежа 

● Липсата на паркинги около паркове, медицински заведения и обществени сгради с 
голяма посещаемост е проблем 

ПРОГРЕС 
паркиране - ключови проблеми 



● Проникването на електрическите превозни средства е 
много ниско – към момента в София има около 250 

електроавтомобила 

● В София са изградени около 25 зарядни станции за 
електромобили – както платени (платформата Eldrive), така 
и безплатни (от вносители на електроавтомобили, в големи 

търговски центрове, магазини и др.) 

● Проучват се възможностите за изграждане /             
концесиониране на система за отдаване                                               

на електроавтомобили под наем 

● Има одобрена схема за поставяне                          

на 64 зарядни станции в София. 

Ключови проблеми: 

● Основните пречки пред разпространението на 
електро-автомобилите са високата им цена и липсата 
на развита зарядна инфраструктура 

● Проблем е и липсата на единен стандарт при 
зарядните станции 

ПРОГРЕС 
електроавтомобили 



● Система за управление на светофарните уредби с контролен 
център 

 
● Система за приоритет на градския транспорт на 20 

кръстовища и оборудвани 750 превозни средства 
 

● Модернизирани 160 кръстовища (от около 250) 
 

● Система за управление на обществения транспорт и 
информационни табели на спирките 

Ключови проблеми: 

● Наличие само на 1 режим на работа на повечето 
светофарни уредби 

● Необновени от много време режими на повечето 
уредби 

● Липса на модерни системи за адаптивно 
управление на движението 

ПРОГРЕС 
интелигентни транспортни системи 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Недостатъчна сравнимост на резултатите от различни анкетни проучвания 
през годините 
● Анкетните проучвания са правени по различна методология, през 
различни годишни сезони и др. 

 
Недостатъчно актуални данни по темите: 
● Транспорт на стоки (градска логистика) 
● Железопътен транспорт 
● Въздушен транспорт 



v

● Необходимост от постоянно събиране на данни за нуждите на 
транспортното планиране 
● Анкети за подвижността и начина на пътуванията на жителите на София 
● Проучвания и анализ на вход-изход-транзит чрез съпътстващи анкети 
„Произход-Предназначение“ 
● Набор и поддържане на демографски и други структурни данни по зони на 
територията на София  
● Проучвания за отчитане на ефекта от проведени мероприятия чрез 
проследяване на различни индикатори 
+  Използване на данни от камерите на ЦГМ 
+  Постоянна актуализация на транспортния модел 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 



v

Модератор:  
урб. Калоян Карамитов, координатор "Устройствено планиране" 
 
Участници:  
● инж. Александър Витанов, експерт в екип "Транспорт" 
● Борис Бонев, "Спаси София" 
● Камен Василев, съпредседател на "Българска асоциация електрически 
превозни средства" 
● Методи Аврамов, ръководител на икономическото направление "Стратегии, 
иновации и международни проекти" в Център за градска мобилност 
●  Въпроси от публиката - 15 мин. 

Дискусионен панел 
30 мин. 



ГРАДСКА СРЕДА 



Сдружение “|Не|
Формално” 

ЕКИП 

Сред проектите, по които е работило сдружението са: 
● Тhe Spot 
● ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 
● Sofia Service Jam 
● ОУПО & ИПГВР 
● Publicspace.tools 



ЕКИП 

Адриана  
Аврониева 
Архитект 
Жилищни и 
обществени проекти 
Опазване на 
историческото и 
културно наследство 

Михаела 
Ангелова 
Урбанист 
Стратегическо 
планиране 
Мониторинг и оценка на 
публични политики 
Провеждане на 
събития за обществено 
участие в градското и 
местно развитие 
 

Тодор 
Кесаровски 
Урбанист 
Активното въвличане 
на гражданите в 
процесите на градско 
развитие 
Социално ангажиране 
Нови модели на 
планиране 

Ангел  
Бондов 
Урбанист 
Устройствено 
планиране 
Облагородяване на 
градската среда 
ГИС и картография 
Анализ на 
пространствени данни 



МЕТОД НА РАБОТА 
Какво проучваме? 

Направление 

Теми 

Подтеми 

1 
8 

24 



МЕТОД НА РАБОТА 

Социални аспекти 
● Посещаемост и интезитет на използване на 
пространствата 
● Влияние на публичните пространства и 
тяхното качество върху живота  
● Демографски профил на ползвателите 
● Безопасност и сигурност на пространствата 
 
 

 
 

Инвестиции 
● Брой осъществени проекти 
● Планирани за реализация намеси 
● Ключови / стратегически проекти 
● Близостта до публично пространство като 
ценообразуващ фактор 

1. Публични пространства 

Източник: http://provocad.com/sofia_competitions  

 
 

Източник: http://www.tiarabuild.bg  

 
 

Източник: skyscrapercity.com 

 
 

Пространствени измерения и 
характеристики 
● Картографиране на публични пространства  
● Типове / видове публ. пространства 
● Съществуващи функции / начини на ползване 
на пространствата 
● Оценка на физическото състояние 
 
 
 

 
 



МЕТОД НА РАБОТА 

Естетически качества 
● Настилки, бордюри  
● Фасадно оформление - цветово, състояние и 
др.  
● Градски мебели - осветителни тела, пейки, 
съдове за боклук и др. 
● Рекламни елементи 
 

Социални аспекти 
● Проведени събития и фестивали - най-
желаните места за подобни мероприятия 
● Пешеходни потоци - обуславят най-
желаните маршрути в града 

 
 
 
 

Нормативна уредба 
● Анализ на съществуващите нормативни 
актове с пряко отношение към градския 
дизайн и естетика 

 
 

Източник: goguide.bg 

 
 

Източник: Нова телевизия  

 
 

Източник: НПОРИМДЕРДТСО  

 
 

2. Градски дизайн и естетика 



МЕТОД НА РАБОТА 

Физически бариери и ключови 
връзки 
● Природни / естествени физически бариери 
● Инфраструктурни бариери  
● Изолирани зони и ключови връзки 
● Регламентиране и интензитет на 
преминаване на бариерите 
 
 

Тематични зони 
● Видове зони и анализ 
● Анализ на зонирането на града според 
плановите и стратегически документи като 
ОУП, ИПГВР, ПУП 
 

 
 
 
 

Историческо развитие 
● Анализ на териториалното нарастване на 
града през годините - функционално и 

пространствено 
 

Източник: Павел Янчев  

 
 

Източник: ИПГВР на гр. София, НЦТР  

 
 

Източник: eria-bg.com  

 
 

3. Градски зони и свързаност 



МЕТОД НА РАБОТА 

Технически характеристики 
● Височина, конструкция, материали 
● Сгради по функция  
● Изчисление на плътност и Кинт 
● Собственост 
● Влияние на сградите върху хората и средата 
 
 
 

Историческо развитие 
● Историческо развитие на сградния фонд в 
града 
● Едропанелно строителство - номенклатура, 
местоположение в града 
 

 
 
 
 

Регистри и архиви 
● Регистър на изоставените сгради 
● Регистър на незаконните сгради 
● Регистър на разрешителни за строеж 
● Архиви относно: бъдещо строителство, 
ремонти, обновяване на сгради 
 
 

Източник: Dimitar Karanikolov Photography  

 
 

Източник: iStockphoto.com  

 
 

Източник: WhaТ Association 

 
 

4. Сгради 



МЕТОД НА РАБОТА 

Характеристики на мрежите 
● Дигитални трасета на мрежите на 
инженерната инфраструктура 
● Нужди от нови инфраструктурни мрежи  
● Аварийност на мрежите 
● Данни относно преноса на енергия 
 
 
 

Големи инфраструктрни 
обекти 
● Местоположение и капацитет на големите 
инфраструктурни обекти 
● Влияние на големите инфраструктурни 
обекти върху градската среда  
 
 

 
 
 
 

Инвестиции 
● Инвестиционни проекти за отделните мрежи 
● Архиви за изграждане, ремонт и обновяване 
на инфраструктурни мрежи и обекти 
● Инвестиционни проекти за обекти 
 
 
 

Източник: monitor.bg  

 
 

Източник: monitor.bg  

 
 

Източник: http://grist.org  

 
 

5. Инженерна инфраструктура 



МЕТОД НА РАБОТА 

Ролята на града на 
национално ниво 
● Анализиране на действащи планове и 
стратегии на национално ниво - НСРР, НКПР и 
други 
 
 
 
 

Ролята на града за региона 
● Анализиране на действащи планове и 
стратегии на регионално ниво - Стратегия за 
развитие на ЮЗР, ОСР, ОПР и др. 
● Входящи и изходящи трудови пътувания със 
селищата в близост 
 
 
 

 
 
 
 

Ролята на града на 
интернационално ниво 
● Анализ на данни за София като част от 
Еврорегиона - ESPON, Urban Atlas 
● София като интернационален хъб - ЕТК, 
нтовареност на летище София, магистрали, 
централна ЖП и автогара 
 
 
 

Източник: avtomagistrali.com 

  

 
 

Източник: Бойко Кичуков (monitor.bg)  

 
 

Източник: karela.bg 

 
 

6. Регионална свързаност 



МЕТОД НА РАБОТА 

Достъпност на средата 
● Достъпност до работа, специализирани 
сгради и публични пространства 
● Достъпност до масов градски транспорт 
● Обособени специални градски зони (гета и 
затворени комплекси) и достъпността до тях  
 
 
 
 
 

Равнопоставеност и 
осигуреност 
● Равен достъп на средата за 8 и 80 г.  
● Техническа осигуренoст относно 
равнопоставянето на граждани в 
неравностойно положение 
● Социална обслуженост и инфраструктура 
 
 
 
 

 
 
 
 

Нормативна уредба 
● Анализ на съществуващите нормативни 
актове с пряко отношение към достъпност на 
градската среда за хора в неравностойно 
положение  
 
 
 
 
 

Източник: http://citybuild.bg 

 
 

Източник: http://bulphoto.com 
 

Източник: https://www.ngobg.info  

 
 

7. Достъпност и равнопоставеност 



МЕТОД НА РАБОТА 

Природни дадености 
● Води и климат  
● Ландшафтно планиране в София 
● Взаимодействие и влияние на градската 
среда върху флората и фауната  
● Обособяване на екологични / зелени 
коридори 
 
 
 
 
 
 

Геология и хидрогеология 
● Инженерно-геоложка структура на София 
● Подземни и минерални води 
● Полезни изкопаеми 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Замърсяване 
● Различни видове замърсяване (на въздуха, 
водите, почвите и др.) 
● Акустично замърсяване 
● Източници на замърсяване 
 
 
 
 
 
 

Източник: Емил Генов 

 
 

Източник: select-geology.com  

 
 

Източник: Спаси София  

 
 

8. Природни дадености 



МЕТОД НА РАБОТА 

● разработване на план за работа; 

● ясно дефиниране на теми и подтеми, изготвяне на 
списък с необходими данни и потенциални източници; 

● определяне на конкретни задачи и ползите от тях; 

● преглед на планове, програми, публикации и световни 
примери касаещи градската среда; 

● проучване на световен опит при събирането на градски 
данни - видове, категории, пълнота; 

● определяне на най-наложащи проучвания за Стъпка 3 от 
Визията 

● срещи с експертни екипи от останалите направления и 
НПО. 

Как сме структурирали изследването? 



МЕТОД НА РАБОТА 

● desk анализ – преглед на нормативни актове, 
стратегически и планови документи, публикации и други 
налични разработки;  

● пространствен и ГИС анализ на наличните данни; 

● сравнителен “case study“ анализ - изследване на добри 
примери от световната практика; 

● дърво на проблемите – анализ на връзките и йерархията 
между съществуващите проблеми; 

● дърво на целите – дефиниране на желана бъдеща 
ситуация; 

● интегриран подход и сътрудничество с останалите екипи с 
оглед постигане на синергичен ефект. 

Изследователски инструменти 

Източник: https://admissionuncle.com 

 
 



МЕТОД НА РАБОТА 
Източници на информация 
● действащи нормативни актове; 

● налични стратегически и планови документи на различни 
нива; 

● публични регистри и информация от общинските 
структури, експлоатационни дружества и др. институции; 

● монографии, книги и документални изследвания с 
отношение по темата; 

● данни от архиви от проведени събития с отношение по 
темата; 

● официални статистически източници (НСИ); 

● публикации и периодични издания. 

Източник: http://www.business2community.com 
 



ПРОГРЕС 

50% 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
● голям обем / обхват от работа и кратък срок за 
изпълнение на дейностите; 

● липса на актуални данни и информация по някои теми; 

● съхраняване на данни в различни дирекции на 
администрацията, общински и частни дружества; 

● затруднения и закъснения при получаване на информация 
от съответните институции; 

● изпълнение на задачите синхронизирано и в 
последователност; 

● опасност да се изпуснат разработки и проучвания 
свързани с градската среда. 

Източник: http://www.datixinc.com 



v

● публичните пространства остават ‘на заден план’ в 
повече планови и стратегически документи на СО – има 
общи твърдения, които не са подкрепени от данни или 
детайлни анализи; 

● съществува актуална дежурна карта на детските 
площадки в СО – добър пример; 

● има нужда от категоризация и детайлни проучвания на 
физическите и социални аспекти на публичните 
пространства в целия град – докладът за ЦГЧ е добър 
пример; 

● инвестира се основно в големи публични пространства 
разположени в ЦГЧ; липсва дефиниция и изследване на 
междублоковите пространства; 

● няма нормативни актове свързани с изисквания за 
оформление на физическата среда в града, но се работи 
в тази посока - Наредба за градска среда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
публични пространства & градски дизайн и естетика 

http://www.paisleyfreshmart.ca 



v

● необходимо е пространствено привързване на 
статистически данни относно сгради (година на 
построяване, конструкция, височина и др.) и анализ на 
съществуващото положение 

● належащо е картиране на едропанелното строителство по 
номенклатура с цел набелязване на зони с най-спешна 
нужда от обновяване; 

● въвеждане и поддръжка на регистър с изоставени сгради 
и строежи; 

● обединяване на всички мрежи на инженерната 
инфраструктура в единна ГИС система; 

● детайлно проучване на капацитет, състояние и 
аварийност на мрежите и поставяне на инженерно 
становище относно приоритетно разпределяне на 
инвестициите; 

http://www.paisleyfreshmart.ca 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
сгради & инженерна инфраструктура 



v

● през 2017г. е приета Стратегия за достъпна градска среда 
за територията на СО 2018-2022 г. с 3 основни приоритетни 
направления: архитектурна достъпност на градската среда 
общинска собственост, общински градски транспорт и 
транспортни услуги, информация в достъпна форма за 
предоставяни общински услуги; 

● има териториално разположение на лечебните и учебните 
заведения по вид за Столична община от 2016г., което ще 
позволи направа на анализ на достъпността от 
населението; 

● необходимост от картиране на изградената и 
неизградената достъпна среда. 

http://www.paisleyfreshmart.ca 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
достъпна среда 



v

● налична е карта с информация в реално време относно 
замърсяването на въздуха;  

● необходимост от по-задълбочени проучвания за рисковите 
фактори и влиянието на природните условия върху 
градската среда и сградния фонд; 

● липсват проучвания за избора на подходящите за 
територията дървесни и други видове, на които особено 
много се разчита за подобряването на качествата на 
градската среда и здравето на населението; 

● картиране на съществуващите дървесни видове, с 
конкретни показатели касаещи екологичния ефект, който 
имат върху града. 

http://www.paisleyfreshmart.ca 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
природни ресурси 



v

● налична е информация за събитията и факторите, които 
са предпоставка за привличане на хора в града;  

● наличие на информация за съвместни проекти с други 
общини и трансгранично сътрудничество; 

● необходимост от създаване на многоезичен интернет 
портал за популяризиране на дестинацията; 

● дигитализация и внедряване на единни стандарти за 
включване на София в регионални, национални и 
международни коридори и маршрути, както и в 
изследователски инициативи, свързани с градската среда; 

http://www.paisleyfreshmart.ca 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
регионална свързаност 



v

● различия във формата на данните, което затруднява 
агрегирането на информацията и използването на нейната 
сила за успешно планиране на градската среда; 

● нужда от систематизиране на данните – актуализация, 
уеднаквяване на формата, проверка на достоверността; 

● липса на пространствена локализация на голяма част от 
данните; 

● необходимост от създаване на единна система за 
събиране на данни от администрация, дружества и бизнес, 
която да бъде пространствено привързана; 

● необходимост от допълнителни проучвания за подтемите, 
за които липсват достатъчно актуални или в необходимия 
формат данни. 

http://www.paisleyfreshmart.ca 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
общи заключения 



v

● необходимост от мониторинг на изпълнените проекти, 
заложени в стратегически и планови документи; 

● систематизиране на ГИС данните по начин, по който да 
служат като основа за бъдещи градски проучвания; 

● голям времеви интервал на събиране на статистически 
данни на по-ниско ниво (квартал / градоустройствена 
единица), който не дава актуална картина на процесите в 
града; 

● има нужда да се работи в посока за отваряне на 
данните; 

● необходимост от проучване и изработване на 
специализирани тематични карти: на публични 
пространства, спортна карта и др. 

http://www.paisleyfreshmart.ca 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
общи заключения 



v

Модератор:  
урб. Калоян Карамитов, координатор "Устройствено планиране" 
 
Участници:  
● урб. Ангел Бондов, експерт в екип "Градска среда" 
● урб. Нурхан Реджеб, PlaceMake, "София - град за хората" 
● арх. Ангел Захариев, Група Град 
● арх. Бойка Къдрева, директор Дирекция "Териториално планиране" 
в направление "Архитектура и градоустройство" към СО 
●  Въпроси от публиката - 15 мин. 

Дискусионен панел 
30 мин. 







Даваш: 
● информация за твоите навици и предпочитания (част от нещата, 
които казваш на Фейсбук) 
● информация за това къде живееш и работиш 
 
Получаваш: 
● персонализирани услуги и информация от общинската 
администрация 
● информация за нещата, които си посочил, че те интересуват 
● участие в онлайн система за споделяне на информация и 
мнение/идеи 
● намаления за събития, свързани с твоите хобита / интерес 



ИКОНОМИКА 



“Център за икономически 
стратегии и 
конкурентноспособност” към СУ 

ЕКИП 

Центърът е основен организатор на курсовете “Microeconomics of 
Competitiveness” и “Raising a Nation”, разработвани по лиценз на 
Harvard Business School и популярни като основен модул за 
подготовка по икономика на развитието в страната. Членовете на 
екипа са били и понастоящем са ръководни кадри в редица 
администрации, неправителствени организации и бизнеси в сферите 
на изследване. 



ЕКИП 

Венеция  
Нецова 

Ръководител и експерт 
“Секторна политика” и 
“Иновации и 
предприемачество”. 
Проджект мениджър, 
консултант, предприемач, 
любител-певец. 

Николай  
Ангов 

Експерт „Пазари на 
труда“. Индустриалeн 
инженер, докторант, 
бюрократ (понякога), 
предприемач (само 
ако има кофеин в 
кръвта). 

Светослав 
Стойков 

Експерт “Енергетика”. 
Изследовател по 
проекти в Австрия, 
Германия и Англия, 
експерт “ВЕИ”, 
пътешественик. 



ЕКИП 

Ивелина  
Игнатова 

Експерт “Туризъм”. 
Маркетинг мениджър 
в туризма, експерт 
“Туризъм в градска 
среда”, доброволец в 
НПО. 

Теодор  
Бобочиков 

Експерт “Енергетика”. 
Директор на 
енергийно дружество, 
предприемач, биолог. 
 



МЕТОД НА РАБОТА 
подход 



ПРОГРЕС 
по тема “Секторна политика” 

Сектор / Източник на информация Областна стратегия за развитие 
на Област София-град 2015-2020 г. 

Стратегия за интелигентна 
специализация на София 

Публична информация от 
Общинско предприятие СОАПИ 

ИКТ да да 

Креативни и рекреативни 
индустрии да да 

Туризъм да да 

Биотехнологии да 

Търговия да 

Бизнес услуги да 

Строителство  да 



ПРОГРЕС 
по тема “Секторна политика” 

Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 



ПРОГРЕС 
по тема “Секторна политика” 

Източник: Търговски регистър и експертни изчисления 



ПРОГРЕС 
по тема “Иновации и предприемачество” 

Анализ на предприемаческата и иновационна екосистема: 

● Едва 17,5% през 2016 г. (14,5% през 2015 г.) от българските предприемачи смятат своя продукт за 
нов за всички или за някои потребители  

● България има малка, но енергична група от иновационно ориентирани бизнеси, които усвояват 
иновациите забележително ефективно. 

● По-голямата част от заинтересованите страни в предприемаческата и иновационна екосистема са 
локализирани в София 

● Малките и средните предприятия са предимно в сектор “Търговия” и са плахи иноватори 

● Спойката между университетите и предприемачите е слаба и не осигурява достатъчно ниво на 
комерсиализация на иновациите 

Предстои: 

● идентифициране на икономическите дейности с висока добавена стойност в София 

Източник: Годишен доклад на ГПМБ за 2016г., резултати от полу-структурирани интервюта и 
работни срещи, експертна оценка 



ПРОГРЕС 
по тема “Туризъм” 

Извършено: 
● Анализ на национални и регионални стратегически документи и статистически данни за туризъм в 
столицата  
+ Проект на Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 
+ Данни и анализ - Общинско предприятие Туризъм (напр. Туризъм в цифри за 2016 г.) 
● Добри световни практики за анализ на статистически показатели и изводи за развитието на туризма 
● Идентифициране на направления, които не са обхванати до момента (напр. Airbnb) 
● Анализ на предпоставки и предизвикателства за развитието на туризма в столицата (напр. събиране 
на информация за места за настаняване до 10 човека) 

Предстои: 
● Идентифициране на подходящи индикатори от международната практика с цел анализ на 
добавената стойност 
● Установяване на липси в информацията за цялостен анализ на туристическите потоци в столицата 
(ако има такива) 



ПРОГРЕС 
по тема “Енергетика” 

Извършено: 
● Анализ на национални стратегически документи на тема енергетика (енергийна обезпеченост, 
възобновяеми енергийни източници,енергийна ефективност) 
● Добри европейски практики за въздействие за намаляване на енергийния интензитет на обществени, 
публични и индустриални сгради на общинско ниво 
● Предизвикателства и анализ на възможностите за устойчиво развитие на енергийния сектор на 
общинско ниво 

 

Предстои: 
● Анализ на статистически данни и моментно състояние на Столична Община 
● Установяване на липси в информацията за извършване на цялостен анализ 
● Систематизиране на предприетите мерки от Столична Община 

 

 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

● Забавяне в процеса на получаване на информация и данни  

● Кратки срокове за обхващане на голям набор от тематични направления 

● Анализ на документи и политики, които засягат както общинската, така и 
централната администрация 

● Силно изразена демаркация между анализа на текущото състояние и 
разработване на стратегията 



v

Модератор:  
Жоро Пенчев, координатор "Технологии" 
 
Участници:  
● Венеция Нецова-Ангова, експерт в екип "Икономика" 
● Евгени Ангелов, председател на "Българска асоциация за дялово и рисково 
инвестиране" 
● Иво Маринов, директор на Общинско предприятие "Туризъм" към СО 
● Бойко Секиранов, началник отдел “Регионална икономика и анализи" към СО 
●  Въпроси от публиката - 15 мин. 
 

Дискусионен панел 
30 мин. 





vizia.sofia.bg                                 facebook.com/ViziaZaSofia/ 


