Местен Дневен Ред21Устойчива София (26)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ:
ПРОЦЕС
ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
НА
УСТОЙЧИВА СОФИЯ
Основна информация
Заглавие:
Устойчива София –
Местен модел на присъединяване
Институционално
укрепване,
Подготовка и изпълнение на
инвестиционни проекти

Столична
Община






Сектор:
Икономичес-ко
и
социално
единство;
Институционално
укрепване на регионално равнище,
интегрираното
индустриално
преструктуриране с програмите за
регионално
развитие
–
екология/транспортна
инфраструктура;
Цели
Глобалната цел е да се въведе на
местно равнище критериите от
Копенхаген, изисквани от България
като страна кандидатка: стабилност на институциите, действаща
пазарна икономика, придържане
към целите на политическо, икономическо и финансово обединение.
Да се създадат условията за полесно интегриране посредством
приспособяването на местните
административни структури, така
че транспонирането на законодателството на Европейската общност да бъде изпълнено ефективно.
За да се изпълнят изискванията за
опазване на околната среда, прозрачност на процеса на взимане на
решение и общественото участие
в осъществяване на екологични и
инфраструктури проекти.
Непосредствена цел:
Непосредствената цел на този
проект е да подпомогне община
София, София област (районите
администрации) и Агенцията за
устойчиво развитие и евроинтеграция, в тясно сътрудничество с
Българските държавни институции
(Министерствона
Външните
работи, Министерст во на околната
среда и водите, Министерство на
регионалното
развитие
и
благоустройство, Мини стерство на
земеделието
и
горите,
Министерство
на
труда
и
социалните грижи в:







Изработване
и
започване
осъществяването на стратегическа
рамка
за
местно
законодателство и механизъм
за реализация и подготвяне на
конкретни мерки, отнесени
към:
Местен Дневен Ред 21 –
Стратегия за осъществяването
на Местен модел за устойчиво
развитие и евроинтеграция
(ММУРЕ).
Побратимяване на градове за
целите на местното и регионално устойчиво управление и
законова база
Нов план за град София – основа и инструменти за устойчиво
градско развитите и укрепване
на местното самоуправление
Закон за евроинтеграция и устойчиво развитие специфично
за София – местни наредби,
стандарти,
норми
и
индикатори;
План за действие за София с
Пакта устойчивост

Партньорство по присъединяване и приоритети на национално
ниво
Според партньорство по присъединяване общинските сектори са пръв
приоритет. Необходимо е да се
отдели специално внимание на
продължаване на транспонирането
на рамковото законодателство, подготовка и реализация на подробни
програми за синхронизиране и
укрепване в частност на структурите по реализация на регионално и
общинско ниво.
Проектът е координирано действие,
основано на подписан договор
между:
• община София – местно
правителство;
• София област – представител
на държавната власт;
• Агенцията
за
устойчиво
развитие и евроинтеграция
(АУРЕ) – НПО,
Подпомагани от:
• Министерство на околната
среда и водите;
• Министерство на регионалното
развитие и благоустройство;
• Министерство на труда и
социалните грижи;
• Министерство на земеделието
и горите;
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•

Други
национални
регионални институции;

и

Цел на проекта:
• Създаването на структура и
инструменти,
който
са
необходи- ми за подходящото
и устойчиво осъществяване на:
• Планът за регионално развитие и пакетът от проекти по
околна среда /транспорт;
• Хармонизация и реализиране
на законодателството на ЕО
• Въвличането на гражданското
общество в процеса на взимане
на решение и осъществявяне
на планът за регионално
развитие и пилотните проекти;
• Прозрачност на управлението;
• Синхронизиране на местни
наредби и норми и тези на ЕО;
• Създаване на по-добър бизнес
климат за МСП;
• Подобряване на екологичните
ус ловия и намаляване на
замърсяването;
• И възстановяване на запустели
местности;
• Подобряване на качеството на
живот за голяма част от
населението;
• Трансфер на знания и добра
практика от ЕО;
Принос към Националния план
за развитие
Повечето от инвестиционните
проекти са включени в одобрения
План за развитие на Област София
и са част от НПР. Проектите съот
ветстват на частта “Подобряване на
конкурентно
способността
на
Българската икономика” и “Бизнес
инфраструктура”.
Проектът е в съответствие с районния и общински План за развитие и
отговаря на следните приоритети:
ефективно използване на ресурсите, увеличаване на износа, привличане на инвеститори, равностойно развитие в различните
части на района
София, като пресечна точка на основните Европейски коридори- 4, 8
играе важна роля за стабилността и
демократизацията на тази част на
Балканите. Всички проекти имат
своето пряко или непря- ко
въздействие
за
успешното
изработване и осъществяване на
Пакта за стабилност на Балканите.
Агенция за устойчиво развитие и
евроинтеграция (АУРЕ)
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Обосновка:
Проектът засяга редица проблеми
свързани с устойчивото развитие,
управление на администрацията и
транспонирането и реализацията на
специфични директиви и наредби
на ЕО на работно равнище на
общността.
Необходимо е дълготрайна помощ
за адаптиране на стандартите и
методите на ЕО, подготовка на програми за реализация, укрепване на
публичната администрация и практическо
приложение
на
постиженията в областта на
приоритетните общински сектори –
информационни
системи,
техническа инфраструктура, зелени
технологии, опазване на природата,
градско планиране и развитие, и
т.н. (търговски и не търговски
проекти и програми)
РЕГИОНАЛЕН
ПРОЦЕС
НА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
Под-проект 01: Побратимяване на
градовеукрепване
на
институциите на регионално и
локално ниво за реализиране на
съответните рамки на ЕС за местно
самоуправление и за устойчиво
градско и селско развитите.
Регионално развитие и околна
среда - Техническа инфраструктура
(в съответствие с НПР, областния
план за развитие и новият
устройствен план на София град)
Под-проект 02: - Пакет от приоритетни инфраструктурни проекти
(предстои да бъдат групирани и
степенувани)
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
Под-проект 03:- Регионална мрежа
от НПОта и създаване на
асоциации като база за интегрирано вземане на решение
ИКОНОМИКА, ТРАНСФЕР НА
ТЕХНОЛОГИИ
Под-проект 04: - Прозрачност на
приватизационния процес, Технологични и иновационни паркове
(според НПР и ОУП)
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Под-проект 05: - Създаване на
регионална информационна мрежа
с обществен център за устойчивост

Столична
Община
на градска и селска среда, основан
на подходящ ГИС и с цел
разпространяване правилата на ЕО.

•

Резултати:
Очакваните резултати следва да
бъдат неразделна част от:
 Местен Дневен Ред 21
–
стратегия за реализирането на
ММУРЕ
 Ефективната
дейност
на
Бюрото по Дневен Ред в
Общината
 Побратимяване на градове за
oбщинскo
и
регионално
устойчиво
управление
и
Законова
рамка
Нов
Устройствен План за София
град– Основа и инструменти за
устойчиво градско развитите и
укрепване
на
местното
самоуправление
 Закон за евроинтеграция и устойчиво развитие специфично
за София – местни наредби,
стандарти,
норми
и
индикатори;
 План за действие за София с
пакeта за устойчивост
Дейности:
Под-проект 01: Побратимяване на
градове- укрепване на институциите на регионално (областно) и
локално (общинско) ниво за
реализиране на съответните рамки
на ЕО за местно самоуправление и
за местно устойчиво градско и
селско развитите.
• Анализ и избор на необходимостта от побратимяване на
общински и областни райони
• Осигуряване на експерти от
ЕО за дългосрочни и кратко
срочни периоди
Под-проект 02: - Пакет от приоритетни инфраструктурни проекти
• Проучвания и одобряване на
ОБОС
• Подготовка
на
тръжните
документи
• Осъществяване и мониторинт на
реализацията на проекта
Под-проект 03: - Регионална
мрежа от НПОта и създаване на
асоциации като база за интегрирано вземане на решение
• Създаване на целева група от
перманентния
процес
по
дневния пред
• Създаване на тематични асоциации от НПО, подкрепящи
местните власти
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Под-проект 04: - Прозрачност на
приватизационния процес, Технологични и иновационни паркове
Описание на профила, ToR and
tendering
• Изясняване на стратегически
профил
• Смесени предприятия и други
инструменти за реализация
• Мониторинг и проверка на
трансфера на нови технологии

Гарантиране на достъпа дo
процеса на демократическо
вземане на решение.

Под-проект 05: - Създаване на
регионална информационна мрежа
с обществен център за устойчивост
на градска и селска среда, основан
на подходящ ГИС и с цел
разпространяване правилата на ЕО.
• Разширяване на програмите за
сателитно наблюдение като
коретктив на земните кадастри
• Създаване и поддръжка на
цялостна ГИС база от данни за
района на София
• Бдителност на обществеността
и участие в пътя за постигане
на устойчивост
Институционална рамка
Общината на София понастоящем
е структурирана в 10 централни
специализирани Директората и в
24
децентрализирани
градски
района. Трябва да се подобри
рамката за координране .
АУРЕ, като координатор “mandated
body “ ще бъде най-важният
партньор за осъществяване на този
пакет от проекти
Аспекти на побратимяването
Всички под-проекти имат компонент на побратимяване. Отговорника за побратимяванe в Столична
Община са Секретар и заместник
кмет
София 1000,ул.”Московска” 33
За АУРЕ лицата за контакт са:
K. Миленов – Изп. Директор и
Ст. Даскалов
Бул. “Свето Преображение” 4,
Младост, София
asde@online.bg
www.sofia.bg
www.asde-bg.org

Агенция за устойчиво развитие и
евроинтеграция (АУРЕ)

