ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г.
ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА - ПРОЕКТИ
СЪКРАТЕН ВАРИАНТ /ПО ТИПОВЕ/
Наименование проект/група проекти

Брой проекти

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОВИШЕНА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА "ИНТЕЛИГЕНТНА,
УСТОЙЧИВА И ПРИОБЩАВАЩА" ИКОНОМИКА
Приоритет 1.1. Стимулиране на връзките между образование-наука-бизнес за повишаване на конкурентоспособността,
иновациите и престижната заетост
Специфична цел 1.1.1. Повишаване на изследователския, технологичния и иновативен потенциал чрез развитие на мрежи
за трансфер на знания и технологии от научния към индустриалния сектор. До 2020 г., делът на инвестициите в НИРД
да достигне 2,5% от БВП на общината
Формиране на групи за действие към общината, които да отговарят за подпомагане развитието на университетски бизнес центрове като средство за
регионално икономическо развитие, основано на знанието
Насочване и насърчаване на добри практики и успехи в университетски бизнес центрове; създаване на онлайн връзки между интернет страниците на
общината и университетите с публикувани възможности за обмен на студенти, стажанти и намиране на работа за млади специалисти в общинските
проекти, структури и приоритетни за общинската икономика отрасли.
Специфична цел 1.1.2. Приобщаване към мрежите за обмен на млади учени и специалисти за осигуряване
на мобилност на работната сила и комуникация на знания и добри практики
Краткосрочен обмен на работещи на еднакви позиции в партньорски общини, за да се изградят взаимоотношения , обмяна на гледни точки и да се
направят общи изводи

Приоритет 1.2. Подпомагане развитието на иновативни производства, предлагащи привлекателна
заетост, оползотворяване на творческия потенциал
Специфична цел 1.2.1. Създаване на благоприятна среда за развитие на модерни и високотехнологични отрасли
Поощряване създаването на активно действащ индустриален клъстер
Създаване на годишни регионални форуми и срещи между академичните среди и бизнеса, за натрупване на "бази данни за
добри практики" и изграждане на дългосрочни отношения; подпомагане формирането на браншови асоциации около темата
Усъвършенстване и разширяване на дейността на общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – СО
Специфична цел 1.2.2. Създаване на условия за повишена конкурентоспособност и продуктивност на предприятията
Осигуряване на финансиране и подкрепа на изследователи за "първи път" в сътрудничество с бизнеса

Приоритет 1.3. Подкрепа за въвеждане на нисковъглеродна икономика във всички сектори за
постигане на устойчив растеж. Повишаване на енергийната ефективност с 27% до 2020 г.
Специфична цел 1.3.1. Намаляване на енергопотреблението и увеличаване на енергийната ефективност за преминаване
към "зелена икономика"
Въвеждане на енергийна ефективност в предприятия, битовия сектор и градската среда

8 проекта

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ПОВИШЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В СОЦИАЛНО РАВНОПОСТАВЕНИ ОБЩНОСТИ
Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до системите на социалния сервиз и приобщаване на
хората в уязвимо положение
Специфична цел 2.1.1. Повишаване качеството на образованието и разнообразяване формите на обучение
в съответствие с потребностите на общинската икономика
Строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на детски градини и училища, включително подобряване на енергийната
им ефективност

223 проекта

Специфична цел 2.1.2. Повишаване на качеството и осигуряване на равнопоставен достъп до здравни услуги
Обновяване на сградния фонд и оборудването на общинските лечебни заведения

8 проекта

Специфична цел 2.1.3. Предоставяне на разнообразни социални услуги, деинституционализация на децата и възрастните
в неравностойно положение и разширяване участието на частния сектор
Изграждане или обновяване на сграден фонд за предоставяне на разнообразни социални услуги, деинституционализация на
децата и възрастните в неравностойно положение

14 проекта

Специфична цел 2.1.4. Обновяване на културните институции, подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица
на културата ‘2019
Изграждане или обновяване на културните институции и пространства, дейности в подкрепа на кандидатурата
на София за Европейска столица на културата ‘2019

32 проекта

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г.
ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА - ПРОЕКТИ
СЪКРАТЕН ВАРИАНТ /ПО ТИПОВЕ/
Наименование проект/група проекти

Брой проекти

Експониране и социализация на „Софийската света гора”; съдействие за адекватен устройствен статут
на черквите и манастирите в СО

22 проекта

Специфична цел 2.1.5. Обновяване и разширяване на спортната инфраструктура в Столична община
Обновяване и разширяване на спортната инфраструктура в Столична община за професионален и любителски спорт

47 проекта

Специфична цел 2.1.6. Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда, подкрепа на инициативата
„София – Зеленият град”
Изграждане на нови и обновяване на съществуващите обекти на отдиха на територия на Столична община

112 проекта

Възстановяване, поддръжка и ново изграждане на цялостно благоустройство и озелененяване на градските територии и
обектите на градското стопанство

50 проекта

Осигуряване на актуални и адекватни пространствени планове за управление и развитие на територията

86 проекта

Приоритет 2.2. Преквалификация и обучение в съответствие с потребностите на общината
за повишаване на мобилността на работната сила и достъпността до пазара на труда
Специфична цел 2.2.3. Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот
Подобряване ефективността на регионалните политики за повишаване качеството на живот на застаряващото население /INNOVAge/

Приоритет 2.3. Привличане на частния сектор и НПО в партньорство със Столична община
за насърчаване на толерантността, социалното приобщаване и борбата с бедността
Специфична цел 2.3.2. Подобряване на шансовете за заетост чрез подкрепа на предприемачеството
Доброволци за Европейска заетост /VERSO/
Специфична цел 2.3.3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
"Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”

Приоритет 2.4. Повишаване на административния и експертен капацитет в
управлението на Столична община
Специфична цел 2.4.1. Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
Автоматизирана гео-пространствена информационна система за мониторинг и управление на пътната инфраструктура и публичното осветление на
територията на Столична община
Специфична цел 2.4.2. Подобряване на капацитета на общинската администрация по координация и управление на
стратегически планове, програми и проекти
Въвеждане на ежегодни обучения за използване на съвременни ИКТ технологии в работата на общинска администрация и структури
Специфична цел 2.4.2. Подобряване на капацитета на общинската администрация по координация и управление на
стратегически планове, програми и проекти
Повишаване на капацитета и квалификацията на служителите в администрацията на районите на СО

7 проекта

"Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на
Кохезионната политика в България"
Специфична цел 2.4.3. Повишаване качеството на административното обслужване, публичността и информираността
на гражданите чрез въвеждане на електронно управление
Надграждане на цифровата база данни на Направление "Архитектура и Градоустройство" със съвременни приложения ГИС формат
и връзка с интернет сайта на НАГ
Създаване на ИКТ платформа за съвместно използване в реално време на пространствени и ГИС бази данни на НАГ, ГИС-София,
ОП "Софпроект-ОГП", ОП "Софияпроект", ОП "Стара София" и ОП "Туристическо обслужване"
Изработване на ежегодни планове за прилагане на ОПР и ежегодни отчети за свършената работа
Разработване и отчитане на Ежегодна програма на Направление "Архитектура и Градоустройство" за изработване на нови ПУП, за наблюдение и
отчитане на брой издадени нови строителни разрешения, както и брой издадени нови разрешения за ползване с данни
за преобладаваща функция, ЗП и РЗП

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 – 2020Г.
ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА - ПРОЕКТИ
СЪКРАТЕН ВАРИАНТ /ПО ТИПОВЕ/
Наименование проект/група проекти
Ремонт, реконструкция, ново изграждане и съвременно техническо оборудване на сградите на
общинската администрация

Брой проекти
24 проекта

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ИНТЕГРИРАНО ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ИЗДИГАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР В ПОЛИЦЕНТРИЧНАТА СИСТЕМА ОТ ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ В ЕС
Приоритет 3.1. Развитие и обновяване на комуникационно-транспортната и
инженерно-техническата инфраструктура
Специфична цел 3.1.1. Развитие на комуникациюонно-транспортната система и градската мобилност
за постигане на по-добра достъпност вътре в населените места, в общината и на ниво регион
Сътрудничество с Държавата за развитие на ж.п. възел София
Развитие на Столичния метрополитен – изграждане на трети метродиаметър и планираните разширения
по първите два

5 проекта

Развитие и възстановяване на главна улична и пътна мрежа на Столична община

53 проекта

Развитие и възстановяване на масовия пътнически транспорт

32 проекта

Оптимизиране, интегриране и безконфликтно реализиране на всички видове транспорт и движение, както и прилагане на
иновативни "зелени” технологии

65 проекта

Изграждане, ремонт, рехабилитация на второстепенната улична и пътна мрежа в СО

144 проекта

Специфична цел 3.1.2. Изграждане и модернизация на мрежите на екологичната инфраструктура –
водопроводни и канализационни мрежи, третиране на отпадъците
Изграждане и модернизация на мрежите на екологичната инфраструктура – водопроводни и канализационни мрежи,
третиране на отпадъците

101 проекта

Специфична цел 3.1.3. Изграждане на базисната инфраструктура за развитие на иновациите и осигуряване
на достъп до скоростен широколентов Интернет на цялата територия на Столична община
Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора /SEE INNOVA/

Приоритет 3.3. Развитие на устойчив туризъм чрез пълноценно използване на природните
и културни ценности на Столична община – минералните води, лечебен микроклимат,
атрактивните ландшафти, културното наследство
Специфична цел 3.3.1. Използване на капацитета на минералните води и лечебния микроклимат
за развитие на лечебен и СПА туризъм
Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси (минерални води) в СО

8 проекта

Специфична цел 3.3.2. Валоризиране на природното и културното наследство на общината
чрез вплитането му в продуктовата гама на туристическото предлагане
Подобряване на достъпността и пополяризиране на туристическите обекти

8 проекта

Приоритет 3.4. Създаване на сигурна и безопасна среда чрез адаптиране към климатичните промени
и намаляване на рисковете от природни бедствия и аварии
Специфична цел 3.4.1. Рекултивация на увредените почви и осигуряване на земеделски пояс в северната част
на общината, предлагащ биологично чиста продукция, в съчетание с преработващи предприятия.
"Доставка за закупуване на горска техника"/ „Подобряване икономическата стойност на горите"
Специфична цел 3.4.2. Предприемане на мерки за адаптация към климатичните промени и превенция на риска.
Ограничаване и адаптация към климатичните промени и превенция на риска

41 проекта

