СОФИЯ
ДИНАМИЧНА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА
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 Среда за инициативност и предприемчивост
 Бизнес и устойчиво развитие
 Делови

и

инвестиционен

център

в

Югоизточна Европа
 Зелен град
 Метро и модерен транспорт
 Образованието и културата като ресурс
 Спорт и активно здраве
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Градовете са като нас хората - имат свой облик и характер, свое минало,
настояще и бъдеще.
Преди две години Вие, скъпи съграждани, избрахте ГЕРБ да стане част от
историята на София, за да я превърнем заедно в модерен европейски град,
носещ в себе си духа на българската история и култура.
Всички искаме да се придвижваме лесно, бързо и удобно, да имаме повече
вело- и пешеходни алеи, красиви паркове и детски площадки, по-чисти, светли
и безопасни подлези, модерни и зелени квартали, но проблемите, които
вълнуват всички нас, са трупани с времето. Тяхното решаване изисква
дългосрочна визия, разработена в Програмата за управление и развитие на
Столична община 2007 – 2011 г., която Вие избрахте преди две години. Ние
имаме знанията, възможностите и качествата да продължим това, което
започнахме, и да утвърдим нашия град като динамична европейска столица.
Във времето, когато бившето правителство губеше доверието на европейските
институции и много средства бяха замразени, Столична община продължи да
бъде стабилен и уважаван партньор. С европейски фондове се съфинансират
важни проекти като втори метродиаметър.
Продължаваме да развиваме връзките между наука, образование и бизнес като
фактор за динамичен и устойчив растеж. Пример е високотехнологичният
проект Smart city, който обсъждаме с престижни чуждестранни партньори.
За да можем да отговорим на общите очаквания за продължаване

на

промяната, ние се нуждаем от потвърждаване на Вашата воля и от нова
отговорност.
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Нова лична отговорност, която аз поемам, като се ангажирам да управляваме с
програма, разработена от ГЕРБ и подкрепена от други десни партии и от
Европейската народна партия. За да бъдем всички ние уверени, че имаме
уменията, ресурсите и възможностите да успеем днес и сега.
Нова обществена отговорност, за да решаваме проблемите заедно, а не да се
крием от тях. Затова всички трябва да гласуваме, с което да потвърдим, че сме
взели правилното решение на изборите за европейски и национален парламент.
Благодарение на нашите гласове през юли българските граждани имат днес в
лицето на ГЕРБ партия, от която могат да търсят пълната отговорност – без
неясни коалиции и позиции. Тези избори не са с предизвестен успех. Техният
резултат е наша обща отговорност.
София е нашата динамична европейска столица. В условията на криза
креативността и инициативността са фактори за успешно управление. Затова
ние търсим все по-добри идеи и все по-добри възможности за развитието на
красивата ни столица.
Кметът е личност с отговорности, които поема и изпълнява през целия си
мандат, като създава условия на следващия да продължи и доразвие добрите
политики за града. Всеки настоящ управленец е бъдещ бивш такъв, което го
прави отговорен пред избирателите и пред собствената му съвест. Добрите
практики от управлението на Бойко Борисов следва да бъдат продължени на
принципа на приемствеността и на развитие на постигнатото.
Ангажирам се да работя, за да развиваме и укрепваме самочувствие на
достойни граждани на динамична европейска столица.
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Предстоят ни още много предизвикателства и работа, за да постигнем и
изградим:
 Модерна, достъпна и сигурна градска среда
 Чистотата – част от културата на града и на неговите жители
 Зелен град
 Детските градини и училищата – модерна, привлекателна и сигурна
среда за нашите деца
 По-високо качество на нашето здраве и специфично внимание към
социалните групи
 Безстопанствените и домашните любимци – проблем и отговорност
 Масов спорт – стил на активен живот на съвременните граждани

 Културно-историческо-наследство и туризъм – да представим София
на света

МОДЕРНА, ДОСТЪПНА И СИГУРНА ГРАДСКА СРЕДА
Какво означава това?

Как да го постигнем?

Най-голямата ценност на града са хората и те искат:


Облекчаване на трафика, точен градски транспорт,
възможност за планиране на времето;



Достъпни и сигурни улици;



Съвременни условия за пешеходците;



Модернизиране на подземната инфраструктура на града;



Намаляване на вредните емисии;



Намаляване нивото на шума;



Ефективен контрол и санкции за нарушителите.

1. Като реконструираме и изграждаме нови улици с достъпна
архитектурна среда.
2. Като освободим тротоарите от паркирали коли чрез:


Изграждане на нови паркинги;
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Поставяне на
тротоарите.

ограничители

за

паркиране

върху

3. Като изградим нови кръстовища на две нива на ключови места
от транспортната схема на столицата.
4. Като изградим основни градски артерии с цел облекчаване на
трафика и задръстванията:


Продължение на бул. „Андрей Сахаров” (от бул. „Андрей
Ляпчев” до ул. „Св. Киприян”)



Пробив на бул. „Тодор Каблешков” до бул. „Черни връх”



Пробив на бул. „Ген. Д. Николаев” от бул. „Княгиня
Мария-Луиза” до „Сточна гара”



Пробив на бул. „Пенчо Славейков” от бул. „Цар Борис ІІІ”
до бул. „Сливница”

5. Като подобрим състоянието и работата на градския транспорт
чрез:


Осигуряване на условия за спазване на предимството на
обществения градски транспорт;



Развитие на електрическия транспорт (метро, трамваи,
тролеи);



Изграждане на Втори метродиаметър до 2012 г.– Надлез
„Надежда” – Централна гара – площад „Св. Неделя” – бул.
„Черни връх”;



Свързване на надлез „Надежда” и кв. „Обеля” с метро до
2012 г.;



Изграждане на разширението на първи метродиаметър жк.
„Младост” 1, жк. „Младост” 3 и връзката с „Цариградско
шосе”;



Изграждане на трамвайната линия „Дружба” – „Младост”;



Изграждане на трамвайна линия от „Люлин” през
„Модерно предградие” до бул. „Скопие”;



Обновяване на транспортния парк с превозни средства,
отговарящи на съвременните европейски стандарти по
вече обявени и предстоящи процедури.
- Доставка на нископодови тролейбуси, трамваи,
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автобуси.


Устойчиво развитие на другите форми на градски
транспорт:
- Велосипеден – включване на велоалеи във
подробните устройствени планове на районите;
- Автомобилен – изграждане на
интегриран контрол на трафика.



център

за

Намаляване на вредното влияние върху околната среда и
шумозамърсяването.

6. Като улесним изходящите и ограничим входящите транспортни
потоци чрез:


Развитие на Центъра за градска мобилност в структура за
анализ,
планиране,
управление
и
контрол
на
придвижването и паркирането
на територията на
столицата;



Изграждане на магистралния пръстен на София, чрез който
ще се изведат извън града транзитните потоци;



Продължение на Южната дъга от кв. „Симеоново” до жк.
„Младост”;



Изграждане
на буферни паркинги на станциите на
метрото и довеждащ транспорт до тях;



Развитие на системата от паркинги в централната градска
част и периферната зона на града;



Въвеждане на диференцирани платени зони в София.

7. Като реконструираме водоснабдителната и изградим нова
канализационна система.
8. Като създадем Общинска полиция.
9. Като разширим системата за видеонаблюдение.
10. Като осигурим съвременна материална база на районните
инспектори.
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ЧИСТОТАТА – ЧАСТ ОТ КУЛТУРАТА НА ГРАДА И НА НЕГОВИТЕ
ЖИТЕЛИ
Какво означава това?

Как да го постигнем?

София заслужава по-здравословна и по-чиста околна среда:


Подобряване на качеството в дейностите по почистване;



Трайно решение за обезвреждането на отпадъци;



Намаляване на количеството фини прахови частици в
атмосферата;



Съдействие за превръщането на Кремиковци в съвременен
технологичен парк.

1. Като изградим системата за третиране на отпадъци до 2012 г.
2. Като до една година окончателно разрешим проблема с
натрупаните бали.
3. Като чрез нови конкурси осигурим най-добрите условия за
почистване на града:


Конкуренция в почистването, стриктен контрол и сериозни
неустойки;



Увеличаване на механизирано извършваните дейности с
цел повишаване ефективността при почистване и
оптимизация на разходите;



Извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци по
график или по заявка и разделно събиране на отпадъците;



Поддръжка на шахтите за оттичане на водите от улиците.

4. Като осигурим строг контрол и санкции за замърсителите на
улиците със специално внимание в зоните около строежите.
5. Като търсим отговорност от всички, които разкопават уличното
платно и не го възстановяват качествено и в срок.
6. Като подобрим ефективността на системата за разделно
събиране на отпадъци чрез допълнителни мерки за контрол при
източника.
7. Като премахнем излезлите от употреба МПС от улиците.
8. Като организираме комуникационна кампания, която да
привлече гражданите за общата ни кауза да направим нашата
столица по-чиста.
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ЗЕЛЕН ГРАД
Какво означава това?

Как да го постигнем?

Всеки гражданин на София заслужава екологична
естетична среда за живот и работа, а това изисква:

и



Развитие на паркове, градини и междублокови пространства
като места за отдих и възстановяване;



Отваряне на София към планините Витоша, Люлин и Стара
планина.

1. Като приемем Изменение на Общия устройствен план на
София, който да прекрати посегателствата върху парковете и
градинките в междублоковите пространства.
2. Като изработим Подробни устройствени планове на
кварталите, с което ще зададем основните рамки за развитие на
всеки квартал.
3. Като поддържаме
растителност чрез:

парковете,

градините

и

уличната



Проектиране и поетапна реконструкция на парковете в
София;



Изработване на регистър на зелената система;



Осигуряване на ефективен механизъм за организация и
контрол на развитието на зелената система;



Изграждане и модернизиране на паркове и градини:
- Изграждане на парковете „Възраждане” в кв.
„Зона Б-5”, „Братска могила” в кв. Орландовци
и на парк „Лебеда”, район Красна поляна;
- Реконструкция и паркоустройство на парк „Гео
Милев” в район Слатина, на „Южен парк” – ІІІ
част,
включително
реконструкция
на
централния и на второстепенните входове и
пространства;
- Изграждане на детски площадки в градина
„Буката” в район Триадица, в „Борисова
градина” и в лесопарк „Борисова градина” и на
три основни екопътеки в Природен парк
„Витоша”;
- Модернизиране на околните пространства на
„Руски паметник” и пл.”Св. Ал. Невски”; на
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градината пред Националнтаа художествена
галерия; градината на Руската църква; на
градината пред библиотеката „Св.св. Кирил и
Методий”; на Южен парк ІІІ част, както и на
парка „Мир и дружба” в Студентски град.


Откриване за посетители на парк „Врана”.

4. Подобряване на градската среда чрез по-ефективна система за
поддръжка на междублоковите пространства и изработване на
манипулационни планове за всеки район.
5. Реконструкция и основен ремонт на Зоологическата градина:

ДЕТСКИТЕ



Изработване на проект за цялостна поетапна реконструкция
в съответствие с нормативните изисквания;



Увеличаване на биоразнообразието и видовете, включени в
колекцията;



Популяризиране на зоопарка чрез информационни и
образователни кампании.

ГРАДИНИ

И

УЧИЛИЩАТА

–

МОДЕРНА,

ПРИВЛЕКАТЕЛНА И СИГУРНА СРЕДА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Какво означава това?

Подходяща среда за развитие, творчество и спорт:
 Достъп до нови технологии по съвременни европейски
стандарти;
 Достъп до разнообразни извънкласни дейности.

Как да го постигнем?

1. Като разкрием 6000 нови места в детските заведения до 2012 г.
2. Като осигурим обхвата на петгодишните.
3. Като приведем учебната и спортната база в съответствие с
европейските норми.
4. Като осигурим ефективна охрана и охранителна техника в
общинските образователни институции.
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ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НАШЕТО ЗДРАВЕ И СПЕЦИФИЧНО
ВНИМАНИЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ
Какво означава това?

Как да го постигнем?

Достъп до качествена медицинска помощ, справедливост и
солидарност.


Общинските болници
профилактика, лечение.



Осигуряване на достъпни и качествени здравни услуги за
гражданите на София.

на високо ниво – апаратура,

1. Като въведем системи за управление на качеството.
2. Като въведем система за мониторинг на здравето на учениците.
3. Като осигуряваме съвременна медицинска апаратура и средства
за основни ремонти на сградите на общинските лечебни
заведения.
5. Като развием предлаганата само в София общинска програма
„Асистент за независим живот”.
6. Като продължим да развиваме услугите, предлагани в Дневни
центрове, Центрове за обществена подкрепа, Центрове за
настаняване от семеен тип, Защитени жилища за деца и
възрастни.
7. Като разкрием обществени трапезарии за социално слаби през
зимния период.
8. Като осигурим повече възможности за придвижване с
автомобилен транспорт на хората с увреждания.
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БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ – ПРОБЛЕМ И
ОТГОВОРНОСТ
Какво означава това?

Как да го постигнем?

Живеем в обща биосистема, грижата и за хората, и за
животните е част от нашия човешки дълг.


Хуманен подход при решаването
безстопанствените животни.



Анализ и контрол на популацията като цяло.

на

проблема

с

1. Като положим грижи за кастрация, обепаразитяване,
ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивните
безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях
места с редовен ветеринарномедицински надзор.
2. Като продължим стратегията за овладяване на популацията и
настаним безстопанствените животни в съответните приюти, част
от които вече са построени на територията на столицата.
3. Като регистрираме домашните кучета и популяризираме
ползите от кастрацията им с цел установяване на контрол върху
размножаването им и предотвратяване на евентуалното им
изоставяне.
4. Като оптимизираме контрола по спазване на разпоредбите на
Общинския съвет, отнасящи се до разходките на домашните
любимци и местата за изхвърляне на биологичните им отпадъци.
5. Като наложим строг контрол и санкции за собственици на
домашни любимци, които не ги регистрират и не заплащат
съответните такси.
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МАСОВ СПОРТ – СТИЛ НА АКТИВЕН ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ
ГРАЖДАНИ
Какво означава това?

Спортуването е предпоставка за доброто физическо и
психическо състояние на хората, подложени на стрес в
урбанизираната среда.


Как да го постигнем?

Ефективно управление и модернизиране на наличната
спортна база и изграждане на нови спортни обекти и
съоръжения с цел осигуряване на условия за спорт за
всички.

1. Като създадем механизъм за сътрудничество между
институциите за увеличаване броя на столичани, практикуващи
физически упражнения и спорт, като средство за създаване на
култура на здравословен начин на живот, за развитие на
физическата дееспособност и за предотвратяване на рисково
поведение.
2.
Като разработим програма за изграждане на спортни
площадки, велосипедни алеи и междублокови пространства.
3. Като съдействаме за изграждането на многофункционална
спортна зала за спорт и културни събития с 15 000 места, която да
отговаря на новите условия за живот в големия град.
4. Като продължаваме да създаваме оптимални условия и
увеличим възможностите за занимания със спорт на деца и
ученици от различни възрастови групи и обновим физкултурните
салони и басейни във всички учебни заведения.
5. Като въведем ефективни мерки за управление, стопанисване и
контрол на спортната база в жилищните комплекси.
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО-НАСЛЕДСТВО

И

ТУРИЗЪМ

–

ДА

ПРЕДСТАВИМ СОФИЯ НА СВЕТА
Какво означава това?

Как да го постигнем?

Превръщане на културата в ресурс и фактор за развитие.


София – европейски център на културно-историческо
наследство.



Достъп до културните прояви в столицата за всеки
гражданин на България.



Превръщане на общинските средища на културата в
притегателни духовни центрове.



Дестинация, която обхваща значителна част от
туристическия пазар на Балканите и представлява
регионален лидер при трансграничните пътувания и
турове, свързани с културата и природата на
Югоизточна Европа.

1. Като създадем Музей на съвременното изкуство.
2. Като съхраним и развием културното наследство и се
погрижим на опазване на културните обекти в града.
3. Като завършим реформите в общинските
превръщането им в привлекателни центрове.

театри

и

4. Като развием ролята на столичните читалища като адекватни
на съвременните изисквания културни центрове.
5. Като изградим културно-информационен център, който да
популяризира и отразява културния живот на града и да
осигурява възможност за резервация и закупуване на билети за
всички представления и събития в столицата.
6. Като развиваме София като открит град с богат и разнообразен
интеркултурен потенциал.
7. Като стимулираме разнообразяването и развитието на
културните индустрии.
8. Като развием
предприемачество.

културния

туризъм

и

културното

9. Като увеличим мащабите на конгресния и на конферентния
туризъм.
10.

Като

направим

столицата

привлекателно

място

за
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провеждането на големи спортни и специални събития.
11. Като разработим атрактивен туристически интернет портал на
София.
11.12. Като организираме създаването
информационен център към общината.

на

Туристически

ЦЕННИТЕ ИДЕИ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ НА ОБЩАТА НИ ЦЕЛ –
СОФИЯ ДА БЪДЕ ДИНАМИЧНАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА,
ЗА КОЯТО МЕЧТАЕМ!
НАПРАВИ СВОЯ ИЗБОР – СОФИЯ В ДОБРИ РЪЦЕ!
WWW.BLOG.GERB.BG
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