Местен Дневен Ред 21 –
Устойчива София (24)
ПРОЕКТ:
ПУБЛИЧНА
КАМПАНИЯ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ,
ОБЩЕСТВЕН
ДИАЛОГ
И
ОБСЪЖДАНЕ
НА
ОБЩИЯ
УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН
ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ (ОУП) И
ДОКЛАДА ПО ОВОС
Кратко описание на проекта
Утвърждаване
ролята
на
обществеността като делови коректив
и
конструктивен
партньор
в
политиката за "градско устойчиво
развитие" е водещият мотив за
предложението на АУРЕ.
Предлага се подготовка и провеждане
на публична кампания за разясняване и
обществено възприемане постановките
на новия общ устройствен план за
развитие на София – в паралел с
процеса на Местен Дневен Ред 21
"Устойчива София".
Предлаганите стъпки за постигане на
поставените в проекта цели, включват
обобщено:
•
Идентифициране на 5 целеви
групи
и
въвличане
на
обществеността в обсъждането на
проекти,
информиране
за
начините
за
постигане
на
устойчивото
развитие
и
възможностите/правата
на
гражданите за влияние върху
решенията на отговорните органи;
•
Привеждане на разбираем за
широката общественост език на
"Стратегията на Световна банка за
София" , постановките на "ОГП
София" и доклада по ОВОС към
него;
•
Обобщаване и представяне на
реализираните през последните 5
г. градоустройствени
решения
(силни и слаби страни), вкл.
текущи проекти и намерения,
които имат силен социален,
икономически
и
екологичен
ефект;
•
Водене и модериране на поредица
от обществено обсъждане по ОГП,
фаза
окончателен
проект,
съчетавайки го с резултатите от
ДОВОС ("независим модератор"
като фасилитатор на процеса);
•
Аранжиране на постоянна по
време на проекта изложба, открит
телефон и осигуряване мястото на
публичния диалог в медиите,
други
помощни
материали,
брошури;
•
Кръгли маси и сформиране на
Граждански форум по проекта и за
в бъдеще (например по Дневен
Ред 21);
•
В краен ефект се предлага и след
приключване
на
проекта
постигането
на
по-активно

Столична
Община
участие
в
дискусиите
по
приемането на Закона за ОГП;
Продукти от проекта
•
Постигане по-добро разбиране по
предвижданията на ОГП и подобра обществена приемливост на
решенията (диалог);
•
Обществена оценка и определяне
степента
на приемливост от
гражданството
на
понятието
“градско устойчиво развитие” и
практическото отлагане в ОГП и в
инвестиционни проекти;
•
Пакет достъпни за гражданите
материали по ОГП София;
•
Резюмета от материалите по
планиране и резюме и анализ на
действащото
законодателство,
касаещо проблемите в проекта,
права по процедурите по ЗУТ и
ЗООС;
•
Подходящи брошури и дипляни,
цикъл разяснителни срещи;
•
Създаване на Граждански форум
от целевите групи с разбиране и
позиция по проблемите на градско
устойчиво развитие и в частност –
екологични проблеми;
•
Създаване
на
условия
за
диалог/срещи и дискусия между
граждани, експерти, общинска
администрация;
•
Обобщени
протоколи
от
обществените обсъждания – израз
на преобладаващото мнение на
обществеността,
предоставени
като аргумент за вземане на
решение по:
Доклад по ОВОС
Стратегията за развитие на
София
Участие в обсъжданията на
ОГП, окончателен проект
Подготовка за приемане на
плана от СОС и Министерски
съвет
Подготовка на Закон за ОУП
Описание на проблема
За първи път в историята на градското
планиране за столицата през 2002г. е
изготвен Доклад по ОВОС към ОГП и
предстои
неговото
обсъждане.
Предстои изготвяне, обсъждане и
приемане на окончателен устройствен
план на София, както и Закон към него.
•
До сега се проектира и строи на
“парче”
и
оценките
за
въздействието върху околната
среда не могат категорично да
докажат негативното въздействие.
•
Законодателството
дава
възможност плана да бъде силен
инструмент за управление на
града и устойчивото му развитие,
но макар и богато илюстриран и
задълбочено обоснован, планът

1

остава неразбираем за гражданите
/пример са обсъжданията през
м.септември 2002г/.
•
Представянето му и воденето на
дискусията само от специалисти
градостроители
попада
в
задънената улица на неразбиране
и оттук на неприемливост на
подхода
и
решенията
от
широката
общественост
и
отделните целеви групи.
•
Специализираните
обществени
обсъждания като опит за публичен
диалог често се превръщат в
непреодолим
конфликт
с
проектанти,
общински
ръководства, политици, бизнес
интереси, реституционни процеси.
•
Съществува несъответствие и
противоречие между добрите
градоустройствени
и
екологосъобразни
решения и
съобразяването с нуждите на
обитателите,
максимално
съхраняване на природната среда
и създаване на фунционално
развити зони за труд, отдих и
обитаване и различни реализации
от единичните интереси "на деня",
конюнктурните
решения
и
компромиси.
•
Налице е непознаване от страна на
гражданите
на
начина
на
получаване на информация по
плана, участие в обсъжданията
при взимане на решения, както и
правомощията им (по Закон,
Конвенцията от Аархус, др.)
Всичко
това
води
до
силно
затрудняване във формулирането и
преследването
на
адекватна
политика за градско устойчиво
развитие.
Новият
подход
на
АУРЕ
за
практическо устойчиво развитие и
уместна евроинтеграция на локално
ниво намират практическия си израз в
одобрената
от
УАГ
при
СО
"Структурна схема на функционалното
зониране на Екозона София" –
източната част и периферия на града.
Планът за Управление на Околната
Среда е придружен с над 20 пилотни
проекта, част от които са приключили
или
се
изпълняват
успешно
(канализация Горубляне, помощ в
създаването на НПО "Горубляне 21",
енергийна ефективност и топлинно
счетоводство в София, ГИС и
обществен
център
Младост,
археологически проучвания за летище
София, електронно управление на
районно
ниво,
рехабилитация
поречието на Искър, др.)
На тази база АУРЕ в момента е
основен координатор на процеса
МЕСТЕН ДНЕВЕН РЕД "София 21" и
Агенция за Устойчиво Развитие
и Евроинтеграция (АУРЕ)

Местен Дневен Ред 21 –
Устойчива София (24)
представлява
позициите
на
гражданското общество в Бюрото по
Агенда 21 на СО.
АУРЕ работи в пряко партньорство с
Бавария (местен дневен ред, р.Искър и
др.), Берлин и Европейската Академия
за Градска Околна Среда , с кралство
Дания .
Дейности:
•
Преглед на наличната информация
при първоизточника (УАГ и ОП –
ОГП София, колектив по ОВОС,
ресори на СО и др.) – месец І-ви;
•
Синтезиране
многообразната
информация
и
законови
изисквания по групи направления
(околна среда, икономика, социо)
и специаности на техническата
инфраструктура - месец І – ІІ;
•
Групиране
и
оценка
на
положителни
и
отрицателни
ефекти от изпълнените през
последните
5
г.проекти
и
инвестиционни намерения - месец
І – ІІ;
•
Обособяване на 5–те целеви групи
– вземащи решение (СО и РА),
НПО,
Домсъветите,
заинтересовани граждани и делови
среди – месец І – ІІ;
•
Аранжиране
на
постоянна
изложба
в
информационния
център на АУРЕ в сградата на
Район Младост и провеждане на
встъпителен семинар – месец ІІІ;
•
Подготовка,
издаване
и
разпространение на достъпна
брошура.
Осигуряване
на
постоянна връзка (открит телефон,
Е-мрежа Блу Линк) – месец ІІІ –
ІV;
•
Подготовка
и
старт
на
специализирана
анкета
за
нагласите и възприятията на
целевите групи към УП, ДОВОС и
ролята на индивида в процесите
към устойчиво градско развитие –
м. ІV – V;
•
Подготовка и провеждане на
медийна кампания – кабелна ТVмрежа (партнор АГАРТА и др.),
притурките на ежедневниците
"Труд, 24 часа" и седмичника
"Строителство
и
градът",
национално радио Христо Ботев –
програма "Устойчиво развитие" –
месец ІV – ХІ;
•
Разяснителна кампания за нивата
на планиране от ОГП чрез беседи
в 5-те периферни района и 4-5
групи за централните райони –
месец ІV – VІІІ;
•
Първа
кръгла
маса
с
представители
на
РА
и
представители на останалите
целеви групи в СО – УАГ. - месец
ІХ;

Столична
Община
Подготовка и разпространение на
втора брошура с обобщени
резултати от анкетите и 10-те броя
беседи – месец ІХ – Х;
•
Заключителна кръгла маса за
изразяване
на
гражданската
позиция към ОГП и евентуално
мнение по Проекто Закона за
приемане и прилагане на ОУП.
Предложение за създаване на
целеви граждански форум – месец
ХІ;
По време на 11 месеца по проекта
наред с експерти от АУРЕ ще работят
и посочените партньори от НОЕМА,
национални и частни медии, изявени
специалисти в областта като външни
консултанти и модератори.
•

Очаквани резултати
•
степен на разбиране и обществена
приемливост на ОГП – добра,
средна,
слаба ?
Каква
е
обществената ангажираност в
момента?
•
преодоляване на конфликти в
планиране,
управление
и
строителството – конструктивен
диалог между;
•
баланс
на
интереси между
качество на околната среда, частен
собственик, бизнес интереси –
според степента на обществена
приемливост;
•
работещ граждански форум от
представители на целеви групи –
преки и обратни връзки на
взаимодействие;
•
постигане на по-висока степен на
интегрирано управление;
•
синергичен и мултипликационен
за други средни и големи градове
ефект;

Разходи за превод
Разходи за съобщения
(пощенски разходи, факс,
абонамент е-поща за 5 мес.)
Други разходи
(виж справка)
Обща сума

150

2700
5000

За контакти:
aрх. Кристиян Миленов тел/факс 9818216;
aрх. Стефан Даскалов тел/факс 745021;
stalkerkm@mobikom.com
asde@online.bg
www.wgbb.government.bg
www.sofia.bg
www.asde-bg.org

Бюджет
Бюджетни пера
Заплащане на членове на
организацията
Техника
Командировъчни разходи
пътни, дневни, квартирни
(виж справка)
Транспортни
услуги
(виж справка)
Консумативи
(хартия за размножаване, за
флипчарт,
тонер,
др.
Канцеларски)
Външни консултанти
(хонорари за модератор,
лектор,
други
външни
експерти)
Компютърни услуги
Разходи за отпечатване
(брошури, анкетни форми,
др.)
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ЕВРО
1000
100

100
250

250

450

Агенция за Устойчиво Развитие
и Евроинтеграция (АУРЕ)

