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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 0 1

на Столичния общински съвет
от 23.07.2015 година
За подготовка на проект за кандидатстване на Столична община като
бенефициент по програма „Хоризонт” 2020, подпрограма „От мобилност
към растеж” по тема „Укрепване на знанията и създаване на капацитет на
местните власти”.
Във връзка с изпълнението на Общия устройствен план и ЗУЗСО,
една от основните дейности на Столична община е решаването на
възникналите множество проблеми, свързани с градското планиране и
транспорта в столицата.
Към настоящия момент е налице планова възможност за детайлно
решаване на конкретните задачи в организацията на транспорта, което ще
доведе до подобряване на живота на гражданите и провеждане политиките,
залегнали в стратегическите документи.
Изработването на цялостна стратегия в тази насока ще даде на
общината инструмент за провеждане на политика за насочване на пътници
към градския транспорт, освобождаване на тротоари и околоблокови
пространства от автомобили, което ще доведе до подобряване на градската
среда и условията за живот.
Част от плана за извършване на дейности по решаване на
възникналите проблеми на територията на Столична община е намиране на
начини за финансирането им.
Програма „Хоризонт 2020” е подпрограма на програма „От
мобилност към растеж” (H2020-MG-2015 Two Stage).
Като бенефициент по програма „Хоризонт 2020”, подпрограма „От
мобилност към растеж" по тема „Укрепване на знанията и създаване на
капацитет на местните власти", Столична община ще придобие финансова
възможност за изработване на стратегия за паркирането на територията на
Столична община, както и необходимите за прилагането й наредба и
актуализация на планове.
Със средствата от програмата ще се финансира целия процес от
изработване на стратегия до проектирането на паркингите при спазване на

най-добри европейски стандарти при изработването на документите мащабни социологически и транспортни проучвания, голяма прозрачност
на процеса на взимане на решенията и участие на гражданите на всеки
етап.
Във връзка с гореизложеното. Столична община следва да
кандидатства за финансиране за следните дейности:
5. Изработване на Стратегия за осигуряване на възможности за
паркиране, която ще бъде одобрена от СОС.
5.1. Създаване на задание за стратегията;
• Подготовка - медии, дискусии; подготовка на обществена поръчка;
• Участници - СОС, НАГ, Направление „Транспорт", университети,
граждански сдружения;
5.2. Обществена поръчка за изпълнител;
5.3. Изработване на стратегията, обсъждане, приемане;
6. Подготовка и изработване на Наредба за паркиране на територията
на СО.
6.1. Създаване на проект за Наредба - същите етапи като при
Стратегията - необходимо е много широко медийно отразяване на процеса
и дискусиите, междуведомствено сътрудничество.
• Участници - СОС, СО, граждански сдружения, държавни
институции;
7. Създаване на правила и норми, които ще изследват възможностите
за актуализиране на плановете на териториите, за да се използват
максимално всички резерви на града, без да се нарушава зелената система
и транспортната система.
• Участници - НАГ, държавни институции, администрациите по
райони;
8. Осигуряване на масова информираност и провеждане на
обществен дебат по въпроса, провеждане на анкети, кръгли маси и
информиране на обществото за начина, по който е уреден въпросът с
паркирането в другите европейски столици. Това включва необходимостта
от много голяма публичност и използването на най-ефективните медии, за
което ще е необходим сериозен финансов ресурс, който програмата би
могла да осигури.
8.1. Подготовка - обществена поръчка за избор на медиен партньор;
обществена поръчка за екип за социологически проучвания; издаване на
печатни материали; PR на кампанията по процеса; Кандидатстването по
тема „Укрепване на знанията и създаване на капацитет на местните власти"
(MG-5.4-2015, OJ С 361/9 of December 2014) дава възможност Столична
община да получи ресурс не по-малко от 2 млн. евро, но не повече от
4 млн. Този бюджет представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ в
полза на кандидата.
Програма „Хоризонт 2020” като подпрограма на програма „От
мобилност към растеж" (H2020-MG-2015 Two Stage) е разделена на два
етапа за кандидатстване през 2015 година:

- първи прием на документи за кандидатстване - до 23-04-2015 г.;
- втори прием на документи за кандидатстване - до 15-10-2015 г.
Предвид горното, действията по кандидатстване на Столична община за
бенефициент по програмата следва да бъдат извършени в посочените
срокове.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т
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С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се изработи проектно предложение, с което
Столична община да кандидатства за финансиране по Програма „Хоризонт
2020”, подпрограма „От мобилност към растеж” (H2020-MG2015_TwoStage), (MG-5.4.-2015. OJ С 361/9 of 11 December 2013).
2. Възлага на Главния архитект на Столична община организацията и
изпълнението на всички необходими дейности за подготовката и внасянето
на проектно предложение в посочения срок.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 23.07.2015 г., Протокол № 86, точка 118 от дневния
ред, по доклад № СО15-6600-4093/17.07.2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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