Протокол
от проведено заседание на работната група на Програма за София

Вчера, 09.11.2021 г., се проведе заседание на работната група, ангажирана със заповед на кмета на
Столичната община номер СОА20-РД91-226 от 22.07.2020 във връзка с процеса по съставяне на
Програма за София. Целта на заседанието беше в изпълнение на Методическите указания,
предоставени от МРРБ, работната група да прецени дали и как да бъдат отразени постъпилите в
периода на обществени консултации, 01.10 – 01.11.2021 г. становища относно проекта на Програма за
София. Становища бяха получени по време на обсъждане с експерти на 07.10, на общественото
обсъждане на 14.10, както и писмено чрез общинския портал за обществени консултации.
Като подготовка на заседанието с писмо ПГУ20-ДР00-11-[138] на ОП „Софияплан“ от 04.11.2021 г. към
работната група беше изпратена информация относно постъпилите становища от експерти, бизнес,
НПО, граждани и граждански групи. Таблицата, в която екипът на ОП „Софияплан“ е обобщил тези
становища, включва и предложение за начина на отразяването на всяко едно от становищата.
На заседанието, проведено онлайн, на 09.11.2021 г. присъстваха следните членове на работната група:
1.
Минка Йовчвева , представител на Албена Атанасова
2.
Десислава Билева
3.
Георги Петраков
4.
Ива Таралежкова
5.
Бойка Къдрева
6.
Ангел Джоргов
7.
Любо Георгиев
На заседанието не присъстваха:
1.
Кристиан Кръстев
2.
Мирослав Боршош
3.
Теодора Полимерова
4.
Митко Михайлов
5.
Надя Данкинова
Изказалите се членове на работната група подкрепиха предложените от екипа на ОП „Софияплан“
отговори. Беше посочено също така, че усилията от страна на Столичната община за включване на
заинтересовани страни трябва тепърва да се увеличават, за да може информацията да достигне до
потенциални кандидати.

Работната група реши:
1

1.
2.
3.

Приема предложенията, направени от екипа на ОП „Софияплан“, за начина на отразяване и
съдържанието на отговорите към постъпилите становища.
Възлага на екипа на ОП „Софияплан“ да нанесе съответните корекции в текстовете на
проекта на Програма за София.
Препоръчва на кмета на общината да внесе така редактирания проект на Програма за
София (План за интегрирано развитие на Столичната община за периода 2021-2027) за
разглеждане в Столичния общински съвет.

Изготвил:
Любо Георгиев
Директор на ОП „Софияплан“ и председател на работната група
Съгласували:
Албена Атанасова
заместник-кмет по направление Социални дейности и интеграция на хора с увреждания
Десислава Билева
заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване
Кристиан Кръстев
заместник-кмет по направление Транспорт и градска мобилност,
Мирослав Боршош
заместник-кмет по направление Култура, образование, спорт и младежки дейности
Ангел Джоргов
заместник-кмет по направление Обществено строителство
Бойка Къдрева
директор на дирекция Териториално планиране
Георги Петраков
директор на дирекция Европейски политики и програми
Теодора Полимерова
директор на дирекция Климат, енергия, въздух
Митко Михайлов
областен управител на Област София
Ива Таралежкова
ръководител на екипа на Форум гражданско участие
Надя Данкинова
изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие
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