
ДО: 
  
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
  
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  
Г-ЖА СИЛВИЯ ХРИСТОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО 
УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА, АРХИТЕКТУРА 
И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА КЪМ 
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  
Г-Н ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ 
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

  
  
Относно: Kонкурс за длъжността „директор“ на Общинско предприятие „Софпроект – 
Общ градоустройствен план“ 
  
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
  

Съгласно Заповед № СОА17-РД09-424/13.04.2017 г. на Кмета на Столична         
община и обявения конкурс за длъжността „директор“ на Общинско предприятие          
„Софпроект–Общ градоустройствен план“ от Съюза на урбанистите в България         
апелираме за по-широка публичност и прозрачност при провеждане на конкурса. 
  

Смятаме, че с този конкурс се слага началото на трансформиране на ОП            
„Софпроект–градоустройствен план“, което да поеме функциите на основно        
стратегическо и изследователско звено при планиране на процесите на развитие на           
територията на Столична община. 
  

Заявките на Главния архитект на Столична община, господин Здравко Здравков, 
са именно в тази насока и затова смятаме, че публичното представяне на кандидатите и 
техните „концепции за развитие“ са от изключителна важност за последващите стъпки 



за промяна на модела на планиране и информираното вземане на решения при 
устройството на Столична община. 

 
Във връзка с горното смятаме, че процесът за провеждане на конкурса би            

спечелил, ако: 
● публични бъде обявен съставът на комисията за избор; 
● публично бъдат представени концепциите за развитие на кандидатите; 
● публично бъдат определени критериите за оценка на концепциите и бъдат 

представени етапите за провеждане на конкурса. 
  

Още веднъж искаме да подчертаем значимостта на ОП „Софпроект–Общ         
градоустройствен план“ за развитието на Столична община,и настоящата му важна          
роля в процеса на изготвяне и прилагане на Общия устройствен план, изработването на             
подробни устройствени планове, вкл. при прилагане на чл. 16 от Закона за устройство             
на територията (при неприложена първа регулация), преструктуриране на територии на          
жилищни комплекси, изготвянето на специализирани експертизи и пр. От друга страна           
налице е  необходимостта от превръщането му в структура, която: 

● подпомага информираното вземане на решения като събира, анализира и         
систематизира данни за развитието на територията; 

● подпомагa процесите на планиране и проектиране на територията и         
усъвършенстване на нормативната база, вкл. чрез ангажирането на        
обществеността, бизнеса, изследователските и новаторските среди и чрез        
посредничество между различни заинтересовани страни, съгласно най-добрите       
европейски практики. 
  
Успешното (пре)структуриране на това общинско звено още на този етап и           

поемането от страна на Столична община на ангажименти в посока политическа           
и финансова подкрепа биха създали възможност за превръщане на столицата в           
град, предлагащ по-добра жизнена среда на жителите и по-атрактивен за          
инвеститорите. Усилията в тази посока са ключови и за преодоляване на           
кризисните ситуации, пред които се изправя градa  в последно време. 
  
 Очакваме отговор на нашето становище и заявяваме готовност да съдействаме в           
този процес. 
 
 С уважение, 

  
                                                                                                     подпис и печат 

 09.05.2017 г.                                                                              Галина Алексова, 
                                                                                                              Председател на УС 
  

 



 


