Приложение № 8

Относно: изпълнение на проекти с европейско финансиране
към 31.12.2014 г.
В процес на изпълнение са общо 42 проекта с финансиране от програми на ЕС
на стойност 1.297 млрд.лв. (912.84 млн.лв. БФП и 384.64 млн.лв. съфинансиране от СО)
От тях: 21 проекта по Оперативни програми на ориентировъчна стойност 1.265
млрд.лв.
Към 31.12.2014 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
продължават да се изпълняват общо 6 проекта на стойност 154 млн.лв. От тях 3 бр. на
ориентировъчна стойност от 15.9 млн.лв. се изпълняват от дирекция „Европейски
програми и проекти”:
Проект:
Стойност:
Дейности:

Проект за изграждане на 13 центъра за настаняване от семеен
тип и 3 защитени жилища
9.7 млн. лв.
Изграждане на 13 центъра за настаняване от семеен тип и 3
защитени жилища на територията на районите „Красна поляна”,
„Овча купел”, „Люлин”, „Надежда”, „Подуяне”, „Сердика”,
„Връбница” и „Искър” за предоставяне на резидентни услуги за
деца и младежи с увреждания, настанени в домове.

Етап на изпълнение:

Към 31.12.2014 г. строително-ремонтните работи са приключили.
Обектите са оборудвани и въведени в експлоатация. Предстои
доставка на допълнително специализирано оборудване. Срок за
завършване – 08 април 2015 г.

Проект:

Проект за технологично обновление и ремонт на
Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания
5.7 млн.лв.
Реконструкция и обновяване на корпуси и помещения на
здравното заведение, доставка и монтаж на специализирано
медицинско оборудване.
Към 31.12.2014 г. са изпълнени всички предвидени по проекта
СМР дейности. Медицинската апаратура е доставена и монтирана.
Издаден е протокол от Националния център по радиобиология и
радиационна защита от контрол на радиационните параметри на
работната среда. Предстои обучение на персонала на СБАЛОЗ за
работа с доставените апарати и издаване на лицензия от Агенция

Стойност:
Дейности:

Етап на изпълнение:
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за ядрено регулиране.
Срок за завършване – 15 май 2015 г.
Проект:
Стойност:
Дейности:

Етап на изпълнение:

Проект:
Стойност:
Дейности:

Етап на изпълнение:

Проект за Създаване на регионален туристически продукт в
общините Столична, Ихтиман и Своге
496 220 лв.
Разработване на туристически пакети; Участие в регионални,
национални и международни туристически борси, изложения и
панаири; Изследване на ефективността на маркетинговите
дейности; Срок на изпълнение - 29.03.2015 г.
Към 31.12.2014 г. са в процес на разработване туристическите
пакети. Разработени са туристически гайд, лого и слоган. Участие
на 1 национална и 3 международни борси в периода 30.10.2014 г.30.11.2014 г.
Проекта се изпълнява съвместно с Направление „Култура,
образование, спорт и превенция на зависимости”.
Проект за обновяване на парковото пространство НДК
13.5 млн. лв.
Обновяване, възстановяване и модернизация на парковата площ.
Изграждане и рехабилитация на велоалеи и тротоари.
Възстановяване и обновяване на парковото и уличното
осветление.
Реконструкция на фонтана в подлеза на НДК и каскадите – водни
огледала пред НДК.
Възстановяване и обновяване на зелените площи.
Изграждане на цялостно видеонаблюдение.
Към 31.12.2014 г. са сключени 4 договора с изпълнители на СМР.
Изборът на изпълнител за СМР на паркоустройство и
автоматизирана поливна система се обжалва във ВАС. На
07.10.2014 г. е открита строителна площадка за първи етап.
Положена нова хидроизолация на каскади 1, 2 и 3. Полага се
новата мраморна облицовка. Монтирани са част от металните
кутии на шадраваните, подменят се захранващите тръби и помпи,
изпълняват се СМР по захранване на 2 от чешмите, работи се в
техническото помещение под каскадите, което е пред готовност за
оборудване.
Срок на изпълнение - 05.2015 г.
Изпълнява се от Направление „Зелена система, екология и
земеползване”
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Проект:
Стойност:
Дейности:

Етап на изпълнение:

Проект:
Стойност:
Етап на изпълнение:
Проект:
Стойност:
Етап на изпълнение:

Проект за интегриран столичен градски транспорт
122.5 млн. лв.
Изграждане на нова трамвайна линия от Семинарията до
Дървеница, рехабилитация на трамваен релсов път по бул.
България, доставка на 50 нови нископодови съчленени
тролейбуси, изграждане на интелигентна система за управление
на трафика, монтаж на 600 електронни информационни табла
Изпълнява се от Звено за управление на проекта и Направление
„Транспорт и транспортни комуникации”
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и
развитие за град София
960 000 лв.
Изпълнява се от „Направление архитектура и градоустройство”
Създаване на проектна готовност на Столична община за
кандидатстване по ОПРР - 2014-2020
2.5 млн.лв.
Изпълнява се от „Направление архитектура и градоустройство”

През 2014 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” приключи
изпълнението на 1 проект:

Проект:
Стойност:
Дейности:

Проект за адаптация на Централна Минерална баня за Музей
на София
5.9 млн.лв.
Реставрация и реконструкция на сградата на Централна минерална
баня и създаване на музейна експозиция.

Към 31.12.2014 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” продължават да
се изпълняват общо 8 проекта на стойност 637 млн.лв. От тях 1 се изпълнява от
дирекция „Европейски програми и проекти” съвместно с дирекция „Инженерна
инфраструктура”.
1. Проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”
Стойност: 34 млн.лв.
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Дейности: Изграждане на 5 км канализация, 180 000 жители ще бъдат обслужвани от
новоизградения колектор
Етап на изпълнение: Изграден е колектор с дължина 2,8 км. Проектът е временно
спрян.
2. Проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр.
Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район
„Банкя”
Стойност: 74 млн.лв.
Дейности: Изграждане и рехабилитация на 45 км канализация и 15 км водопроводи.
6000 жители ще бъдат обслужвани от новоизградената ВиК мрежа.
Етап на изпълнение: Към 01.12.2014 г. е изпълнена канализационна мрежа с
дължина 27 км. и водопроводна мрежа 9 км.
Изпълнява се от район „Банкя”
3. Проект „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията
на район „Овча купел” за м. „Oвча купел-стара част” и кв. „Горна баня”
Стойност: 33.4 млн. лв.
Дейности:
Първа фаза – изготвяне на ПИП, идейни и работни проекти
Втора фаза – подмяна и изграждане на 15 км канализация и 15 км водопроводи, 2085
жители ще бъдат обслужвани от новоизградената ВиК мрежа.
Етап на изпълнение: Изготвени ПИП и идейни проекти за кв. ”Овча купел-стара
част”, кв. ”Горна баня” и в.з. ”Горна баня”. Проектите са за съгласуване в ОПОС.
Изпълнява се от район „Овча купел”

Други проекти по ОП „Околна среда”:

4. Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите
отпадъци на Столична община - I ви етап
Изпълнява се от Направление „Зелена система, екология и земеползване”
5. Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите
отпадъци на Столична община - ІІ-ри етап
Изпълнява се от Направление „Зелена система, екология и земеползване”
6. Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни
зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска
Изпълнява се от Направление „Зелена система, екология и земеползване”
7. Обновяване на столичния автопарк чрез закупуване на 126 автобуса
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Изпълнява се от Направление „Транспорт и транспортни комуникации”
8. Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез
закупуване и доставка на 20 трамвайни мотриси
Изпълнява се от Направление „Транспорт и транспортни комуникации”

През 2014 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” приключи
изпълнението на 3 проекта на стойност 80,2 млн.лв. От тях 2 се изпълняват от
дирекция „Европейски програми и проекти” съвместно с дирекция „Инженерна
инфраструктура” и район „Люлин”.

1. Проект „Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. „Суходол”
Стойност: 5.6 млн.лв.
Дейности: Изграждане на 2 км. канализационна мрежа, рехабилитация на 1 км
водопроводи, 2136 жители ще бъдат обслужвани от новоизградената ВиК мрежа.
2. Проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап,
между ул. „Минск” и бул. „Панчо Владигеров“
Стойност: 5.6 млн.лв.
Дейности: Изграждане на 4 км канализация и рехабилитация на 2 км водопроводи,
1125 жители ще бъдат обслужвани от новоизградената ВиК мрежа.
3. Доставка на 10 бр. метровлакове за участъците от етап 3 на проект за разширение на
метрото в София.
Изпълнява се от Направление „Транспорт и транспортни комуникации”

Проекти по другите оперативни програми





Дирекция „Европейски програми и проекти” продължава изпълнението на 1 проект
по ОП „Техническа помощ“ на ориентировъчна стойност 729 хил.лв.
Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център Софияград и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”
Дирекция „Европейски програми и проекти” приключи изпълнението на 1 проект по
ОП „Административен капацитет“ на ориентировъчна стойност 71 хил. лв.
Проект „Разработване и прилагане на единна методология за функционален анализ
на Столична община и район „Витоша”
Дирекция „Европейски програми и проекти” приключи изпълнението на 1 проект по
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Програма за Трансгранично сътрудничество Република България и Република
Сърбия 2007-2013 на ориентировъчна стойност 308 хил.лв.
Проект „Управление на туристическите дестинации София-Ниш”
Дирекцията изпълнява и 2 проекта с финансиране от Международен фонд
"Козлодуй" и Световна банка на обща стойност 10.6 млн.лв.



Международен фонд „Козлодуй” - МИЕ
Проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 26 сгради на детски и
учебни заведения на територията на Столична община”
Стойност: 4.5 млн. лв. – 50% БФП и 50% съфинансиране от СО
Дейности: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 23 детски градини и 3
училища на територията на територията на районите „Илинден“, „Искър“, „Красно
село“, „Триадица“, „Лозенец“, „Слатина“, „Студентски“, „Изгрев“, „Витоша“,
„Подуяне“, „Младост“ и „Оборище“.
Етап на изпълнение: Към 31.12.2014 г. всички мерки за енергийна ефективност са
изпълнени.

Министерство на труда и социалната политика - Световна банка
 Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и
семейства в рискови групи на територията на Столична община”
Стойност: 6.1 млн.лв.
Дейности: Изграждане на 2 общностни центъра в район „Овча купел” и район
„Слатина”
Етап на изпълнение: Към 31.12.2014 г. – СМР дейностите по изграждането на
центровете са приключени, издадени са УВЕ. СМР за ЦДГ 13 в район „Дружба“ е
приключило и функционира градинската група. Оборудването е доставено. Избрани
изпълнители за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителските
умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, включени към Центровете. Предстои
избор на изпълнители на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и
„Индивидуална педагогическа подкрепа”, както и на изпълнители за здравна
консултация за деца в район „Овча купел”, координатор-социален работник и
изпълнители за услугата „Интеграция на деца в детските градини и в
предучилищните групи/класове” в двата района – „Слатина” и „Овча купел”.

През 2014 година, Дирекция „Европейски програми и проекти” на Столична
община изпълнява и 15 проекта, финансирани със средства на ЕС чрез следните
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програми: Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG ІVС, Оперативна
програма „Югоизточна Европа 2007 - 2013”, Оперативна програма URBACT II, Програма
„Интелигентна енергия Европа”, Седма рамкова програма на Европейския съюз, както
следва:
През 2014 година приключи изпълнението на 10те проекта по ПРОГРАМА ЗА
МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG ІVС на ЕС на обща
стойност 2 492 646 лева. Дирекция „Европейски програми и проекти” координира и
изпълнението на 8 /осем/ от тях, на обща стойност от 2 217 896 лева, както следва:
Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:

VERSO - „Доброволци за заетост в Европа”
411 745,55 лв. ( 210 522,16 €)

Очаквани резултати

Използване ресурсите на гражданското общество, като устойчив
източник на неформално образование и социална кохезия;
увеличаване икономическия, иновативен и конкурентен
потенциал на регионите; събиране, анализ и разпространение на
добри практики, както и разработване на инструменти за
насърчаване, разработване и прилагане на политики в областта на
доброволчеството и заетостта, които да се използват за постигане
на европейските и национални цели на местно ниво.
Приключило изпълнение на дейностите.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети за последно шестмесечие на 2014 година.

Етап на изпълнение/

Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

20 587 лв. (10 526 €) – 5%

MESSE - „Механизми за увеличаване
устойчивостта между предприятията”
195 151, 27 лв. (99 779 €)

синергията

и

9,757, 56 лв.
Изграждане на онлайн система MESSE за повишаване на
капацитета на местните партньори за насърчаване на социално
предприемачество; създаване на база данни за най-добри
практики в областта; създаване на интернет портал и каталог с
правни инструменти, където компаниите и социалните
предприятия да комуникират; надграждане капацитета на
партньорите, които създават и приемат политики за определяне
на трудови умения на хора от рискови групи; обмен на
приложими практики от региони с различен опит в сектора,
директно подпомагащ социалното включване на хора и групи в
неравностойно положение
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Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.

Приключило изпълнение на дейностите.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети за последно шестмесечие на 2014 година.

Име на проекта:

CCIC – “Комплексни
градове”
485 505,79лв.

Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:

предизвикателства,

Иновативни

25 552,93лв.

Очаквани резултати

Дефиниране на общ подход за местна/регионална иновационна
политика, който да позволи на местните/ регионални политици да
осъществяват ефективна иновационна политика за растеж чрез
планиране, реализация и мониторинг. Идентифициране и
трансфер на добри практики във всеки регион за пренос на
знания и иновации, които да водят до планирано подобряване на
показателите спрямо "Innovation Union Scoreboard" на ЕС.
Оказване на подкрепа на иновациите и пренос на знания чрез
нови ефективни публични стимули за бърз интелигентен
икономически растеж на регионите. Идентифициране и развитие
на ефикасни финансови инструменти за иновации. Разработване
на регионален план за действие за иновации, който да послужи за
основа при подготовката на следващия програмен период на ЕС.

Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.

Приключило изпълнение на дейностите към края на 2014 година.
В срок до 31 март 2015 година – изготвяне на финален отчет и
обобщаване на партьнорски доклади за последно шестмесечие на
2014 година.

Име на проекта:

InCompass - “Подобряване на регионалните политики за
финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори”
222 339,09 лева (113 681,92 евро)

Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:

11 116,87 лева (5 684.05 евро) – 5%

Очаквани резултати

Членовете на Местната работна група от експерти ще анализира
подробно полезността на представените добри примери в сферата
на креативните бизнес инкубатори в ЕС и възможностите за
техния пренос на местно ниво. Изготвяне на препоръки и
разработване на Местен план за действие за адаптиране на
регионалната политика към нуждите от изграждане на финансово
независими бизнес инкубатори с творческа насоченост.

Етап на изпълнение/

Приключило изпълнение на дейностите.
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Извършено към 31
декември 2014 г.
Име на проекта:

Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.
Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети за последно шестмесечие на 2014 година.
INN.O.V.Age
“Подобряване
ефективността
на
регионалните политики за повишаване качеството на
живот на възрастните”
240 823,72 лв.
12 041,19 лв.
Участие в разработването на инструмент от иновативни
практики, който ще бъде прилаган в партньорската мрежа за
повишаване качеството на живот на възрастните хора. Участие
в разработването на партньорски стратегии за осигуряване на
необходимата инфраструктура и условия за стимулиране на
регионалните иновационни политики за активно стареене.
Разработване и тестване чрез специален информационен
продукт на модели за вземане на управленски решения, чрез
които ще се идентифицират възможностите и ефектите от
прилаганите мерки за подобряване качеството на живот на
възрастните. Изготвяне на регионален план за действие с
прилагане на разработения модел за вземане на управленски
решения. Извършване на обмен на опит и знания между
партньорите
относно
възможностите
за
европейско
финансиране на плана за действие.
Приключило изпълнение на дейностите.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети за последно шестмесечие на 2014 година.
SUM – “Стимулиране на устойчивата градска мобилност”
225 748,22 лв.
11 287,41лв.
Идентифициране на най-ефективните практики за постигане на
устойчива градска мобилност, представени от партньорите.
Изготвяне на оперативен план за действие, който да илюстрира
прилагането на тези най-добри практики с цел постигане на
нискокарбонова икономика. Изработка на списък със
заинтересовани лица и институции за включване във форумите
в социалните мрежи. Обмяна на опит между партниращите
организации и трансфер на европейския опит в сферата на
устойчивата мобилност. Организиране на тематичен семинар в
СО за насърчаване на обмена на знания и съвместно обсъждане
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на всяка една от събраните практики и разпространение на
добрия европейски опит. Набелязване на мерки и разработване
на План за действие за преминаване към екологосъобразен
транспорт. Популяризиране и демонстриране на действия,
стимулиращи използването на електрически и други
екологично чисти видове транспорт.
Етап на изпълнение/

Приключено изпълнение на проекта към 30.09.2014 година.

Име на проекта:

R4R -„Политики в областта на рециклирането на отпадъци,
прилагани в страните-членки на ЕС”
212 311, 08 лв.

Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.
Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:

11 174,26 лв.
Идентифициране на 50 добри практики в областта на
рециклирането на отпадъци. Разработване на План за действие
относно проучване на възможностите за прилагането на една
избрана добра практика на територията на СО. Трансфер и
адаптиране на практиката.
Приключило изпълнение на дейностите.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети за последно шестмесечие на 2014 година.
Aqua-Add – “Оползотворяване добавената стойност на
водните ресурси за местно и регионално развитие”
224 271,46 лева (114 669,94 евро)
11 213,57 лв. (5 733.50 евро)

Очаквани резултати

Разработване на инструменти и стратегия
за по-добро
планиране и пространствено развитие на водните пространства
с цел повишаване качеството на живот. План за действие
относно „Всички дейности по цялостното изграждане на
корекцията на река Владайска и прилежащата инфраструктура”.
Обмен на опит и знания между партньорите относно
възможностите за бъдещо европейско финансиране на Плана за
действие.

Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.

Приключило изпълнение на дейностите.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети за последно шестмесечие на 2014 година.
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Столична община е бенефициент и по още два проекта, финансирани по Програмата
INTERREG ІVС, които се изпълняват от Асоциация за развитие на София. Имайки предвид
изискванията на Програмата, респ. тяхното изпълнение следва също да е завършено към
края на 2014 година. Проектите са:
1. „Иновации за активен живот на възрастните хора”, на стойност 136 280,15 лева,
2. „Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства”, на стойност
138 470, 64 лева.
През 2014 г. по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007 - 2013”,
бяха изпълнени 4 проекта, на обща стойност приблизително 1 468 607 лева.
Дирекция „Европейски програми и проекти” изпълнява 3 от тях стойност
приблизително 1 178 940 лева, както следва:
Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

RAIL4SEE – “Железопътни градски центрове”
460 590,90 лв. (235 500 евро) – 85% от ЕС и 15% от Национално
финансиране
няма
Разработване и внедряване на платформа - уеб базиран
инструмент, чрез който да бъдат свързани в единна
информационна система различните видове транспорт на
територията на Столична община. Изготвяне на анализи в
сферата на градския транспорт и управлението на мобилността,
с акцент върху мултимодалния начин на придвижване, както
следва: изследване на националното законодателството,
проучване на нормативни документи на територията на
Столична община и обмяна на опит и добри практики чрез
създаване на обща методология за управление и моделиране на
транспортните процеси. Последната включва: оценка на
съществуващите постижения в областта, включително и на
натрупания опит и идентифицирани добри практики при
изпълнението на проектите по оперативна програма
Югоизточна Европа, одобрени в рамките на 1-ва и 2-ра покана;
събиране на информация за релевантни дейности, изпълнявани
чрез различни оперативни програми за регионално развитие;
картографиране, създаване на методология за моделиране на
транспортните процеси, търсенето и предлагането им;
дефиниране на критерии за определяне на добри практики;
разработване на мерки за развитие на мултимодален транспорт
като принос към изпълнение на ангажиментите на Република
България по Дунавската стратегия. Избор на 10 най-добри
практики и създаване на предпоставки и основи за изготвяне на
предпроектно проучване за трансфер в региони, които имат помалко опит в областта. Комуникация между партньорите и
дейности по разпространение на резултатите чрез разработване
на комуникационен план, публикуване на брошури, участие в
международни инициативи и семинари, създаване и
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Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.

Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.

Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

Етап на изпълнение/
Извършено към 31

поддържане на актуална интернет страница на проекта и др.
Приключило изпълнение на дейностите до края на 2014 година.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети към Водещия партньор за последно шестмесечие на
2014 година.
EnVision 2020 - „Енергийна визия 2020 за градовете от
Югоизточна Европа”
512 662,12 лв.
няма
Организиране на седмичен енергиен фестивал през 2014 г. в
София с участието на високо ниво от ЕК; създаване на два 3D
филма за деца и възрастни с цел популяризиране на мерките за
енергийна ефективност; пилотно проучване чрез монтиране на
фотоволтаик в детска градина с цел подобряване на
енергийната й ефективност.
Приключило изпълнение на дейностите към края на 2014
година. В срок до 31 март 2015 година – изготвяне на финален
отчет и обобщаване на партьнорски доклади за последно
шестмесечие на 2014 година.
MILD HOME - „Разработване на мерки и стратегии за
проектиране на енергийно ефективни сгради”
205 687,12 лв. (105 167,77 евро), от които 15% (15 775,17 евро)
са национално съфинансиране
няма
1. Със създаването на “MILD HOME мрежа от експерти“ от
Югоизточна Европа, ще стане възможен обмен на опит между
експерти от всички сектори за генерирането на идеи за
изграждане на такъв тип сгради;
2. Разработване на основна документация за териториално
планиране и строителни норми в района на Югоизточна Европа
за Еко селища, базирани на MILD HOME и утвърждаване на
MILD HOME модела;
3. Подобряване на капацитета на проектанти, разработващи
модели MILD HOME и Еко селища с разработването на
ръководство “Как да построим Зелено Еко селище базирано на
MILD HOME в района на Югоизточна Европа”;
4. Подобряване устойчивостта на проекта чрез комуникация и
разпространяване на идеята за MILD HOME сред
заинтересовани страни и обществеността.
Приключило изпълнение на дейностите.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
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декември 2014 г.

отчети за последно шестмесечие на 2014 година.

Проект SEE_INNOVA по Оперативна програма „Югоизточна Европа 2007 - 2013”, се
изпълнява от Дирекция „Социални дейности” с координационна помощ от страна на
Дирекция „Европейски програми и проекти“:
Име на проекта:

Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:
Очаквани резултати

Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г.

SEE INNOVA - Взаимодействие на местните власти за
прилагане на нови технологии за независим живот на
възрастните хора
289 667,43 лв.
няма
Дългосрочно проучване на възможностите за съвместна работа
между регионите с цел да се стимулират технологичните
иновации, в които крайният потребител има активна и основна
роля в разработването на нов продукт/услуга, за да се превърне
в инициатор на иновациинно ориентирани научни изследвания,
бизнес и политика и да се даде възможност за превръщане на
изследванията в конкретни ИКТ, разработени от бизнеса, които
могат да бъдат ефективно използвани и приети от възрастните
хора;
Съвместен План за действие - за да се осигури инструмент,
който позволява на регионалните органи за вземане на решения
да прилагат ефективна мултидисциплинарна и интегрирана
политика за независим живот, базирана на местната концепция
за стратегическо партньорство, като се залага на включването
на представители на крайните потребители в процеса на
разработване на политиките;
- Реализирани инициативи Флаш (Flash) на Джиниъс (Genius),
Иновативен ваучер и Иновативен панаир (Innov.Voucher and
Innov.Fair) - за повишаване на осведомеността относно
правилното разбиране, общите подходи и опита на възрастните
хора за независим начин на живот, за повишаване на знанията
за стратегическата роля на иновациите, със специално
внимание върху органите, които вземат политически решения –
да предприемат ефективни действия, като поставят
потребностите на възрастните хора в дневния си ред и в своите
политически декларации, както и да се насърчават младите
предприемачи, стимулирайки креативността на младите хора и
техните умения чрез конкретни действия за сътрудничество и
видими резултати.
Приключило изпълнение на дейностите.
В срок до 28 февруари 2015 година – представяне на финални
отчети за последно шестмесечие на 2014 година.
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През 2014 г. по ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЕВРОПА” се изпълнява от
Дирекцията един проект на стойност 54 238,25 лева.
Име на проекта:

Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:

CleanFleets – “Подпомагане операторите на автомобилни
паркове и местните власти в изпълнението на Директивата
за екологично чисти превозни средства”
54 238,25 лв.
16 271,48 лв.

Очаквани резултати

Създаване на oнлайн платформа за обмен на информация,
целяща подпомагане функцията на портала на Европейската
Комисия за стимулиране въвеждането в експлоатация на чисти
и енерго-ефективни превозни средства: директно подпомагане
на 700 обществени автопарка. Провеждане на семинари и
обучения на 385 души от публичните органи и доставчици,
постигане на по-добра информираност относно Европейската
Директива за екологично чисти превозни средства и
повишаване уменията на партньорите при закупуване на тези
превозни средства. Разработване на инструментариум по
прилагането на Европейската Директива за екологично чисти
превозни средства, като например остойностяване на жизнения
цикъл на превозните средства, специфични подходи за
възлагане при обществена поръчка, сключване на договори и
управление
на
съответния
автопарк.
Повишаване
информираността по отношение ползите от Европейската
Директива за екологично чисти превозни средства и
разпространяване на резултатите от проекта.

Етап на изпълнение
към 31 декември 2014
година:

 Актуализация на Проучването за състоянието на автопарка
на градския транспорт и необходимостта от закупуване на
нови превозни средства с оглед готовността за прилагане на
Европейската Директива за екологично чисти превозни
средства;
 Участие в две работна среща на партньорите за докладване
на проектните резултати;
 Провеждане на обучителен международен семинар в София
по прилагането на Европейската Директива за екологично
чисти превозни средства
 Провеждане на Национален семинар за представители на
публичните органи и доставчици за постигане на по-добра
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Срок на завършване:

информираност относно Директивата и повишаване
уменията на партньорите при закупуване на тези превозни
средства, съгласно одобрената проектна схема;
 Превод и разпространение на информационни материали за
повишаване информираността по отношение ползите от
проекта.
м. август 2015 г.

През 2014 г. по СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА на Европейския съюз, ДЕПП
продължава изпълнението на проект TuRAS
Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:

TURaS - "Урбанистична гъвкавост и устойчивост"
216213,7лв.

Очаквани резултати

Разработване на нормативни мерки и стратегия за устойчиво
градско планиране и контролирано управление на
разрастването на гр. София в периферните и прилежащи зони,
като за пилотни зони са избрани Северните територии и
населени места на СО. Изработка на цялостна ГИС система,
включваща всички 11 града, партньори по Проекта.
 Продължава изпълнението на дейности по изработване на
Геопространствена Информационна Система за публичен
достъп до данни и инструменти.
 Достъпна за тестване Първа пилотна версия на Интернетбазираната система Екипите на проектните партньори ще
продължат своята работа по геопространствени процеси и
визуализация и тяхната интеграция в интернет страниците
на партньорите.
 Участие в пилотно изследване по конкретен казус на
градското устойчиво развитие в пет области („Общинска и
частна „зелена” инфраструктура” по РП 2, „Градско и
индустриално възстановяване, планиране и дизайн” по РП 3,
„Градско планиране и инфраструктура в условия на
адаптиране към климатичните промени” по РП 4,
„Ограничаване и контролиране разрастването на градовете”
по РП 5, „Иновативни и креативни индустрии” по РП 6)
 Включване на студенти от специалност „Архитектура“,
„Урбанизъм“
от
ВСУ
и
УАСГ
и
изготвени
курсови/дипломни работи по Казуса на СО „Контролирано
разрастване на град София“.
 Постъпили предложения и концептуални становища за

Етап на изпълнение/
Извършено към 31
декември 2014 г:

70 115,43 лв.

15









Срок на завършване:

промяна/нововъведения в нормативната база в областта на
териториалното планиране и управление;
Изготвени
едногодишни/периодични
планове
за
популяризиране и разпространение на Проекта до края на
2014 г.;
Популяризиране на Проекта – изпратени. прессъобщения
(общи и за конкретни събития). Представяне на проекта и
разпространение на брошури
на различни странични
конференции/срещи и събития
Поддържане на фейсбук страница по Проекта - за
разпространение на идеите и успешните практики от
страните партньори сред заинтересованите страни в гр.
София;
Подаден Технически и Финансов отчет на СО за вторите 18
месеца в период до 30 септември 2014 година.
Изпълнение на процеса по анализ, приоритизиране +
трансфериране на резултатите от Казусите (в 4-ри други
области на другите партньори).

до 1 октомври 2016 г.

През 2014 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА URBACT II НА ЕС Дирекцията изпълнява
един проект на обща стойност 100 890 лв.( 51 585 евро)
Име на проекта:
Обща стойност на
бюджет на СО в лева:
Собствено участие:

PREVENT - „Включване на родителите за превенция на
ранното отпадане на децата от училище”
100 890 лева (51 0585 евра)
20 178 лева – 20% собствен принос

Очаквани резултати

Осигуряване на възможности за обмен на знания и добри
европейски практики, включване на родителите и институциите
в изпълнението на дейности за превенция на отпадането от
училище; повишаване на административния капацитет на
образователните институции и административните ръководства
в сферата на образованието; разработване на местен план за
действие и управление на процеса по планиране, прилагане и
оценка на резултатите от изпълнението на общинската
политика за превенция на ранното отпадане на децата от
училище.

Етап на изпълнение:
Извършено към 31
декември 2014 г.

 Изготвен Местен План за действие и програма за превенция
на ранното отпадане от училище чрез включване на
родителите.
 Активна работа по включване на педагогическите екипи и
НПО в разработване на план- програма за дейности по
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Срок на завършване:

превенция на отпадането;
 Разработване на методика за обучение на педагогическите
специалисти и представители на Училищни настоятелства –
Асоциация „Родители”.
 Провеждане на Фамилатлон в три пилотни училища
 Създаване на документален образователен видеофилм от
изпълнението на Местната програма за превенция на
отпадането
 Информираност и публичност на политиките – планиране на
мултимедийни продукти, форуми с родители в пилотните
училища,
 Провеждане на 8 Работни съвещания на Местната група за
подкрепа, съгласно плана на проекта.
 Участие в международни срещи на партньорите по проекта
м. май 2015 г.
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