


СЕДЕМ СТЪПКИ



ПРЕДПОСЛЕДНА



ПОДГОТОВКА

декември 2016 - май 2017



ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНАТА

начало - юли 2017



● над 700 срещи и събития

● включени над 10 000 хора и организации
(по мейл, на живо, онлайн допитвания, през социологически проучвания и 
анкети, с принос в работата)

● съставени близо 50 анализа

● с около 3700 източника на информация

ПОДХОД



Обратна връзка 

Нагласи



Обратна връзка 



Обратна връзка 

мейли, срещи, Диалози за София (до юни)

срещи с политици (февруари до април)

експертни обсъждания (май)

акции, мейли, фейсбук, Ларгото (юли и август)

представително социологическо проучване (2018)
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А МЕЙЛИ, СРЕЩИ, ДИАЛОЗИ ЗА СОФИЯ
дискурсивен анализ на получени мнения от януари 2017 до юни 2019

280 мейла

250 бележки от срещи

102 лични становища

изказванията от публични срещи Диалози за 

София
* не всички мнения, изразени по имейл, на срещи или чрез становища, носят 

информация, която е полезна за формирането на цели и мерки



А ИЗТОЧНИЦИ НА МНЕНИЕ



А ЗАСЯГАНИ АСПЕКТИ
мнения, разделени на глобални групи - аспекти



А ЗАСЯГАНИ ТЕМИ
мнения, разделени в по-голям детайл - теми



А ЗАСЯГАНИ ТЕМИ - градския транспорт
предложения

оптимизиране на линиите

учестяване на графика

по-добро обвързване на линиите

по-лесно и по-бързо прекачване

увеличаване на линиите на нощния транспорт

подобряване на достъпа за хора с увреждания



А РАЗЕДИНЕНИЕ НА МНЕНИЯТА
по темата за градския транспорт

прилагането - санкциите ефективни ли са или са 

тормоз над гражданите

трамваите - администрацията колеблива, 

граждани, бизнес и НПО-за

но като цяло мненията се припокриват



СРЕЩИ С ПОЛИТИЦИ - януари до април
ГЕРБ, Патриоти за София, БСП, Коалиция Сердика, Политическа група 5

Б



EКСПЕРТНИ ОБСЪЖДАНИЯ - май
20 срещи, 178 участника (50 администрация, 52 НПО, 40 бизнес, 33 експерти, 3 
браншови организации)
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АКЦИИ, МЕЙЛИ, ФЕЙСБУК, ЛАРГОТО
в 16 съвсем различни части на общината, 137 видео послания

Г



АКЦИИ, МЕЙЛИ, ФЕЙСБУК, ЛАРГОТОГ

http://www.youtube.com/watch?v=VeTekIsfAO8


ОСНОВНИ АСПЕКТИГ

1. околна среда

2. градска среда

3. транспорт

4. хора

5. управление

6. идентичност и култура

7. икономика



ОСНОВНИ ТЕМИ

● Зелен град
● Нулеви отпадъци
● Въглеродно неутрален и енергийно ефективен град

● Обновена и привлекателна градска среда
● Активни публични пространства

● Град без задръствания
● Иновативна и устойчива мобилност
● Интегриран и бърз обществен транспорт

● Здрави хора
● Среда, която подкрепя младите

● Ефективна администрация
● Ефективно и последователно планиране и управление на 

територията и на ресурсите

Г



Д КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
представително социологическо проучване (октомври 2018)

изследва силните и слабите страни на София, 

през погледа на жителите



Д ОЦЕНКА НА ОБЩАТА УДОВОЛЕТВОРЕНОСТ
на база цялата извадка



Д ПРЕДИМСТВА НА КВАРТАЛА
на база цялата извадка



Д ПРЕДИМСТВА НА СОФИЯ
на база цялата извадка



Д НЕДОСТАТЪЦИ НА СОФИЯ
на база цялата извадка



Д МАТЕРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ
на домакинство, собствена преценка



Д МОБИЛНОСТ
основно се придвижвам със



Нагласи



Нагласи

срещи с други общини (декември - юни)

онлайн игрови въпросник (юли и август)

представително социологическо 

проучване (юли и август)
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СРЕЩИ С ДРУГИ ОБЩИНИЕ
1. Елин Пелин

2. Чавдар

3. Пирдоп

4. Ботевград

5. Драгоман

6. Сливница

7. Кюстендил

8. Дупница

9. Самоков

10. Костинброд

11. Перник



СРЕЩИ С ДРУГИ ОБЩИНИЕ

- влиянието и връзката (хора, капитали, стоки, 

околна среда) със София

- планове за развитие

- възможностите за

подобряване на взаимодействието между 

общините



ВЛИЯНИЕТО НА СОФИЯЕ

нееднозначно: някои общини го описват като 

положително (Перник, Сливница, Ботевград, 

Елин Пелин), други като отрицателно (Самоков, 

Кюстендил, Дупница,

Костинброд)



Е

транспорт

отпадъци

жилища

образование

забавления и туризъм

ПРИПОКРИВАНЕ
сфери, в които се отчитат най-съществени връзки



ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК

7000 включили се

комуникационна и образователна цели

да запознае с възможни решения

демонстрира, че всяко решениe създава 

ситуации за решаване

юли и август 2019

НЕ-представително!
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ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК

1. избираш сфера

2. избираш предпочитана цел

3. тя води до казуси

4. избираш най-важния

5. предлагат ти се решения, избираш 

сред тях

6. край

* на всяка стъпка можеш сам да 

предложиш, ако не виждаш нещо, което 

да ти допада
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ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК

образованиевъзраст

Ж



ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
при избрана цел, най-често избирани казуси за решаване

● Нужда от изграждане на нова инфраструктура
● Финансовите трудности на по-бедните и 

повишаването на сегрегацията на уязвими 
групи

● Нужда от развитие на алтернативни начини 
на транспорт

Ж



ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
най-често избирани решения за ЧИСТ ВЪЗДУХ

● Предотвратяване на нерегламентираното 
изгаряне на отпадъци

● Без отопление с евтини и некачествени 
горива

● Преминаване към незамърсяващи 
автомобили

● Увеличаване на броя на домакинствата с 
отопление на газ и ТЕЦ

Ж



ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
най-често избирани решения за АКТИВНИ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА

● Освобождаване на площади и публични 
пространства от паркирали коли

● Временно затваряне на улици за автомобили

Ж



ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
най-често избирани решения за ИКОН. РАСТЕЖ НА СЛАБО РАЗВИТИТЕ РАЙОНИ

● Изграждане на нови бизнес зони
● Повече места за забавление, култура и срещи 

за млади хора
● Изграждане на транспортна връзка до 

клъстери от бизнеси

Ж



ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
най-често избирани решения за СПОРТУВАЩ ГРАД

● Насърчаване на аматьорските спортове
● Повече спортни съоръжения
● Достъп до спортните съоръжения в 

училищата

Ж



● имоти частна 

собственост

● повече дървета

● градско 

земеделие

ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
нови предложения

Ж



● велосипеди

● по-малко коли в 

центъра

● забрана за 

стари коли

● градски 

транспорт

ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
нови предложения

Ж



● достъп до газ

● слънчеви 

панели

● умни мрежи

ОНЛАЙН ИГРОВИ ВЪПРОСНИК
нови предложения

Ж



З
представително!

сред 1250 души, възраст 15+

средната подкрепа е 7,98 (от 1 до 10), а най-

ниската 4,97

агенция “Глобал Метрикс”

НАГЛАСИ КЪМ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ
представително социологическо проучване (август 2019)



З НАГЛАСИ КЪМ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ
представително социологическо проучване (август 2019)



З НАЙ-ПОПУЛЯРНИ ДЕЙСТВИЯ
с най-високи оценки



З НАЙ-НЕПОПУЛЯРНИ ДЕЙСТВИЯ
с най-ниски оценки



З НАЙ-ПРОТИВОРЕЧИВИ ДЕЙСТВИЯ
действия, за които има както явно несъгласие, но и съществена подкрепа



З НАЙ-ПРОТИВОРЕЧИВИ ДЕЙСТВИЯ
действия, за които има както явно несъгласие, но и съществена подкрепа



З НАЙ-ПРОТИВОРЕЧИВИ ДЕЙСТВИЯ
действия, за които има както явно несъгласие, но и съществена подкрепа



З НАЙ-ПРОТИВОРЕЧИВИ ДЕЙСТВИЯ
действия, за които има както явно несъгласие, но и съществена подкрепа



По-добри условия за работа на медицинските лица и стимули за 
професионалното им развитие

Обновяване на сградния фонд на здравните заведения

Привличане и задържане на млади специалисти в здравните заведения

Засаждане на растителни видове, които облекчават лъченията и помагат 
за пречистване на средата - въздух, радиация, други видове лъчения, шум, 
осветеност

Насърчаване здравословното хранене и чистата храна и повишаване на 
качеството на храната

Зони за спорт и отдих за цялото семейство, достъпни за максимална част 
от населението, и осигуряване на редовната им поддръжка

9,02

8,96

8,95

8,88

8,88

8,87

ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И ЗДРАВИ ХОРАЗ



Използване на възобновяеми източници за производство на енергия 
(вятърна енергия, слънчева енергия, т.н.)

Създаване на нови горски масиви в околоградските територии

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на всички съществуващи 
сгради

Използване на дъждовните води (за санитарни нужди, за поливане, за 
индустриални дейности и др.)

8,68

8,66

8,63

8,61

КРЪГОВА ИКОНОМИКАЗ



Запазване на съществуващото улично озеленяване и създаване на ново 
по съществуващи или новоизградени улици

Изграждане на нови градски паркове

Контрол над бездомните домашни животни

Възстановяване и опазване на естествените корита на реките

Инициативи за опазване на биологичното разнообразие (залесяване, 
поставяне на хранилки и др.)

8,95

8,86

8,79

8,69

8,62

ЖИВА СРЕДАЗ



Редовна поддръжка и обогатяване на елементите на градската среда 
(пейки, чешми, др.)

Създаване на комфортна и безопасна пешеходна мрежа

Озеленяване на публичните пространства

Провеждане на информационни кампании за отговорностите на 
собствениците към външния вид и поддръжката на сградите

9,05

8,98

8,73

8,42

КАЧЕСТВЕНА ГРАДСКА СРЕДАЗ



Осигуряване на достъп до чиста питейна вода на всички граждани и 
осигуряване на алтернативни източници за питейни води

Обновяване на най-старите водопроводи

Създаване на ефективни механизми за предотвратяване на 
нерегламентирано изгаряне на отпадъци

Регулярно миене на улици и публични пространства

Изграждане на система за предварително известяване за замърсяване на 
въздуха

9,15

9,09

8,84

8,82

8,77

ЧИСТА СРЕДАЗ



Разширяване на мрежата на обществения транспорт

Намаляване на интервалите между превозните средства

Оптимизиране на маршрутите и спирките на обществения транспорт

Изграждане на буферни паркинги и разширяване и популяризиране на 
системата "паркирай и се вози”

8,73

8,70

8,63

8,43

ПОПУЛЯРЕН МАСОВ ТРАНСПОРТЗ



Безопасни улици

Улеснени пешеходни пресичания

Качествена пътна настилка 

Създаване на споделени улици и пространства за гражданите

9,29

9,21

9,17

8,22

АКТИВНО ПРИДВИЖВАНЕЗ



Обновяване на материалната база на училищата

Увеличаване броя на местата по райони в детските ясли, градини, 
училища

Отваряне на повече градски пространства за младежи, насищане с 
атрактивни за тях дейности

Свързване на бизнеса с образованието, чрез  съвместно разработване и 
въвеждане на програми и форми на обучение

8,68

8,68

8,42

8,40

ОБРАЗОВАНИЕ, НАСОЧЕНО КЪМ 
БЪДЕЩЕТОЗ



Подобряване на достъпа до информация за културни събития и 
популяризирането им

Изграждане на пешеходни зони около местата за култура

Разнообразни културни прояви според интересите на различните 
публики и създаване на места за общуване и развитие на различни 
културни прояви

Активно представяне на столицата и развиване на комуникационни 
канали, насочени към гражданите и гостите на града

7,77

7,77

7,65

7,55

СОФИЯ – развит културен центърЗ



З

пълен доклад в средата на септември!

НАГЛАСИ КЪМ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ
представително социологическо проучване (август 2019)




