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Обща информация 

През 2000 година, по инициатива на 

Агенция за устойчиво развитие и 
евроинтеграция “Екорегиони” /АУРЕ/ 

и на Софийска  община, стартира 

Програма “Местен Дневен Ред 21-
Устойчива София”. Програмата беше 

приета от Столичен общински съвет на 

7 ноември 2001г. и се осъществява от 
АУРЕ чрез партньорство с местната 

власт и с подкрепата на Министерство 

на околната среда и водите, 

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, 

държавната адмиинистрация, 

Програмата на ООН за развитие в 
България/ПРООН/, други НПО. 

Създадено е Бюро “Устойчива София”, 

за изпълнение задачите на Програмата. 
Основният партньор на Столична 

община в Програмата “Местен Дневен 

Ред 21” е организацията АУРЕ, 

създадена през 1997, на основата на 
развитие на проект на ФАР и МОСВ- 

“Екозона София-Изток”. Главната цел 

е подкрепа и участие във формирането 
на общинска и държавна политика за 

устойчиво развитие и реализиране на 

пилотни проекти. 

Община София и АУРЕ работят в 

сътрудничество с международни 

партньори, като Баварско 
министерство на регионалното 

развитие и околната среда, 

Европейската академия за градска 

околна среда, градовете Мюнхен, 
Берлин, Световна банка. Програмата е 

включена в Регионалния план за 

развитие на Област София/2000-2006/ 
и Общия градоустройствен план на 

София. 

Първият етап на Програма е изпълнен 
със завършeн консултативен процес 

между местни органи на управление 

/вкл. 24 района/ гражданите и деловите 

среди. Други дейности: 

• Обобщен анализ на реалните 

условия за устойчивост по 

компоненти на градската среда 

• Принципи и инструменти за 

целенасочено въздействие 

• Предварителен набор от 

индикатори за устойчивост 

• Гражданско участие в общинските 

програми за устойчиво развитие 

• Механизми и институции за 

управление и развитие на 
Програмата Местен Дневен Ред 21 

• Достъп на гражданите до 

информация и участие при взимане 

на решения  

Общи индикатори  

1. Икономическо развитие 

Реализирани дейности: 

• Сътрудничество и подготовка на 

Алианс за устойчиво развитие с 
деловите среди 

• Експериментален проект за 

енергийна ефективност в училища; 

• Създаване на Акционерно 

дружество ЕКОЗОНА-АД от 
членовете на АУРЕ, с цел подкрепа 

на инвестиционни проекти  

• Създаване на ”Консорциум за 

енергийна ефективност” с 
Общинска банка АД, RWE-

Германия и ЕКОЗОНА АД 

2. Социално развитие 

Реализирани дейности: 

• Взаимодействие с местните власти 

и осигуряване на прозрачност при 

взимане на решения; 

• ЕКО-ВИЗИЯ–информационно 

образователна програма  

• Подкрепа за създаване на местна 

НПО организация ”Горубляне21” и 

работа в мрежа  

• Осигуряване на “Временна заетост” 

на местни граждани 

• Изпълнен проект за детска 

площадка интегрираща здрави и 

деца с увреждания,  

• ЕКОФЕСТИВАЛ-инициатива с 

млади хора и ученици в район 

Младост 

• Информационна кампания за 

енергийна ефективност  

• Участие в Програма “Градове в 

диалог” с Берлин, Братислава и 

Европейска академия по градска 
околна среда; 

• Участие в Общия градоустройствен 

план на София и в Стратегията за 

устойчиво развитие на София със 
Световна банка; 

• Осъществена програма “Обществен 

форум” в район Изгрев с 

Швейцарска агенция за 

сътрудничество и развитие  

3. Опазване на околната среда  

Реализирани дейности: 

• Иницииране изграждането на 

главен колектор за отпадни води в 

Горубляне; 

• Съхраняване на биологичното 

разнообразие, рехабилитация  на 
терени по поречието на  Искър  

• Пакет пилотни проекти за 

поречието на река Искър в 

партньорство с Баварското 
министерство на регионално 

развитие и околната среда; 

• Екоселище Горубляне – 

застроителен и регулационен план, 
използване на ВЕИ, енергийна 

ефективност, екологична 

рехабилитация 

• Развитие на екокодастър и 

географска информационна 
система, чрез използване на 

сателитни снимки, съвместно с 

българска и Немска 
аерокосмически агенции; 

4. Устойчивост  

• Бъдещото развитие на Програмата 

“Местен Дневен Ред 21-Устойчива 
София” за периода  2002-2004 

включва разработване на  

Стратегията за устойчиво развитие 
с План за действие, в координация 

и подкрепа на  Общия устройствен 

план и насоките на Световната 

банка за устойчиво развитие; 

• Създаване на работна група за е- 

управление под егидата на 

министъра на държавната 

администрация; подготовка на 
пилотни проекти за е-управление 

София и Русе; 

• Приоритетни инициативи по ДР 21 

– в Районите Младост, Кремиковци 
и Изгрев  

За контакти: 

Агенция за устойчиво развитие и 

евроинтеграция Екорегиони”(АУРЕ) 
София 1712, Бул. “Свето 

Преображение” 4, 

(++359 2) 74 50 21, 
арх.Йонка Маринова, координатор 

Програма Местен Дневен Ред 21-

Устойчива София 
asde@online.bg  

www.sofia.bg ; www.asde-bg.org  
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