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Приложение 1

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ
Ръководството на Столична община в лицето на Кмета на Столична община декларира
своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, съставена на базата приоритетите на общината,
разписани в работния план „София – европейска столица с устойчиво развитие 2014-2020
г.”, насочен към икономическо и социално развитие при запазване на историческите и
културни традиции и подобряване качествата на околната среда чрез съхраняване,
хармонично развитие и ползване на природните ресурси без да се накърнява правото на
бъдещите поколения на здравословен начин на живот и труд.
За изпълнението на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството на Столична община
насочва своите усилия в следните направления:
 Утвърждаване София като най-добър град за правене на бизнес чрез изграждане на
инфраструктура за развитие на града като делови, инвестиционен и транспортен център в
Югоизточна Европа;
 Създаване на условия за ефективно функциониране на софийската икономика и развитие на
публично-частните партньорства в интерес на столичани;
 Постигане на европейски стандарти при благоустрояването на града чрез доизграждане,
развитие и модернизация на публичната инфраструктура и осигуряване на чиста, зелена, удобна и
красива градска среда;
 Обновяване и развиване на ефективна транспортна инфраструктура,
обновяване на
транспортния парк, изграждане и поддържане на устойчива интелигентна система за управление
на трафика;
 Изграждане на Електронна община, повишаване на качеството на извършваните дейности и
предлаганите административно-правни, информационни и публични услуги чрез поддържане на
висок експертен капацитет на общинската администрация;
 Съхраняване и ефективно използване на природните ресурси на общината – горския фонд,
биологичното разнообразие, селскостопанския поземлен фонд и водните обекти;
 Подобряване на условията за възпитанието и образованието на децата чрез модернизиране на
материалните условия за предучилищно възпитание и училищно образование;
 Модернизиране на общинските лечебни заведения, осигуряване на качествени медицински
услуги, увеличаваме на местата в домовете за възрастни хора и хосписите, интеграция на хората в
неравностойно положение;
 Развитие на София като водеща туристическа дестинация чрез опазване и представяне на
природното и културно-историческото наследство, подобряване на условията за спорт и
здравословен и активен живот;
 Развитие на София като един от европейските културни центрове, популяризиране на
културното богатство в регионален и европейски мащаб;

