
  Р Е Ш Е Н И Е  № 1 3 2  

на Столичния общински съвет 

 от 23.02.2017 година 

За определяне аспектите на дългосрочна Визия за развитие на София 
и крайградските територии и за приемане на Методически насоки за 
разработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските 
територии. 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 655 
от Протокол № 21/16.09.2016 г. на СОС 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

                  Р Е Ш И :  

1. Определя Визията за развитие на София и крайградските 
територии като декларация за споделена, реалистична посока за бъдещо 
развитие, създадена в резултат от качественото смесване на 
разностранните гледни точки на хората, свързани с града. Визията трябва 
от една страна да приеме, обобщи и надгради зададените с действащите 
нормативни документи стъпки на развитие, а от друга да бъде 
обединяваща платформа, която да предложи модел за дълготрайно 
взаимодействие между широк кръг участници в процеса по изграждане на 
бъдещето на София. 

2. Определя Визията като документ с дългосрочно действие, който да 
стои най-високо в йерархията на документите по стратегическо планиране 
на Столична община. Процесът по изработването й трябва да бъде 
използван като примерен за последващи процеси по стратегическо 
планиране, включително за процеса по промяна на Общия устройствен 
план на Столична община. 

3. Определя 2050 г. като времева рамка на дългосрочната Визия за 
развитие на София и крайградските територии. Като част от тази рамка в 
процеса по изработване на визията да се определят етапи на ревизия и 
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контрол по изпълнението, свързани с цикличността на съществуващи 
национални и европейски стратегии. 

4. Определя пространствен обхват на Визията като гъвкав и 
съобразен с вече съществуващите или потенциални агломерационни 
връзки, природо-географски дадености и тенденции на влияние на София в 
национален, регионален, европейски и световен мащаб. Не определя 
административно-териториален обхват на дългосрочна Визия за развитие 
на София и крайградските територии. 

5. Възлага на главния архитект на Столична община да сформира: 
• Екип „Визия”, който да води, организира и координира процеса по 

изготвяне на Визията. Условията и редът на работата на екипа да се 
определят от органа, който го назначава; 

• Група за мониторинг, която да изследва ефективността на процеса 
чрез постоянен анализ на стъпките и оценка на всеки междинен етап, с цел 
оформяне на препоръки за методиката на последващи процеси по 
планиране. Условията и редът на работата на екипа да се определят от 
органа, който го назначава. 

6. Определя срок от 19 месеца за изготвяне на дългосрочна Визия за 
развитие на София и крайградските територии. 

7. Приема Методически насоки за разработване на дългосрочна 
Визия за развитие на София и крайградските територии съгласно 
приложението, като водещи за последващия процес по формулиране на 
Визията. 

8. Дава съгласие да се увеличи бюджета на Общинско предприятие 
„Софпроект-ОГП” с 491 694 лв. (четиристотин деветдесет и една хиляди и 
шестстотин деветдесет и четири лева), които представляват финансовите 
средства, необходими за извършване на дейностите по изготвяне на 
Визията съгласно Методически насоки за разработване на дългосрочна 
Визия за развитие на София и крайградските територии, като сумата бъде 
разплатена в следващите 19 месеца. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 23.02.2017 г., Протокол  № 29,  точка 54 от дневния 

ред, по доклад № СОА17-ВК66-1195/20.02.2017 г. и е подпечатано с 

официалния печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п)   

       Елен Герджиков  


