14 Krum Popov
1164 Sofia, Bulgaria

До г-жа Аница Русева
Главен експерт отдел "Програмиране, оценка, информация и публичност"
Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 17-19
1000 София, България

Относно: Предложение към проекта на приоритети и дейности ОПРР 20142020

Уважаема г-жо Русева,
Изхождайки от факта, че в основната си част бъдещата оперативна програма ще
бъде насочена към градското развитие, Български съвет за устойчиво развитие
счита за правилно да насочи вниманието на работната група към
необходимостта от „устойчиво“ градско развитие и свързаните с това
приоритети и дейности, така както е посочено в регламента на Европейския
парламент и на Съвета, относно специални разпоредби по отношение на
Европейския фонд за регионално развитие и целта „Инвестиции за растеж и
работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006.
Европейският фонд за регионално развитие ще подкрепи приоритети и
дейности на ОПРР, свързани със засилването на научно-изследователската
дейност, технологичното развитие и иновациите в сферата на устойчивото
градско развитие. Насърчават се стратегии за нисковъглеродно развитие в
градските райони, подкрепят се изследвания и пилотни проекти, целящи
намирането или изпробването на нови решения.
Във връзка с посочените изисквания и своята експертиза в оценката на
устойчиви сгради и градски структури, Български съвет за устойчиво развитие
прави следните предложения:
1. Приоритетна ос 1 „Градско развитие” да стане „Устойчиво градско
развитие”;
2. Да се включи нов подприоритет „Иновативни действия в областта на
устойчивото градско развитие” със следното съдържание:
Подприоритет 1: „Иновативни действия в областта на устойчивото градско
развитие”
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Тематична цел: 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна
икономика”
Инвестиционен приоритет: „Подкрепа за изпълнение на стратегии за
нисковъглеродно развитие в градските райони и преход към устойчива градска
среда”
Код по приоритетна тема:
75 – Интегрирани схеми за градско и селско развитие.
Примерни допустими дейности:
Разработване и прилагане на иновативни научно-приложни методи и
методики за установяване на степента на изпълнение на изискванията за
устойчивост към нови и регенерирани градски структури;
Сертифициране на регионални и общински планове, програми и проекти
по международни и/или национални системи за устойчивост;
Създаване на мрежа от центрове за устойчиво градско развитие,
развитие на капацитет на местно ниво за изпълнение на проекти и
програми за устойчива градска среда, разпространение на информация,
обучение, добри практики и др.
Въвеждане на иновативни финансови инструменти (гаранции,
облигации, договори с гарантиран резултат, пряко финансиране и др.) за
изпълнение на проекти в градска среда, сертифицирани по
международно признати системи за устойчивост;
Обучения и демонстрационни дейности за прилагане на найсъвременни системи за оценка на устойчиви сгради и градски квартали
в проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради и
урбанизирани територии за постигането на устойчива среда с
минимални вреди върху okoлната среда.
3. Във връзка с нашето предложение №2, считаме за задължителна
предпоставка за успех на ОПРР 2014-2020 (Приоритетна ос 1),
прилагането на изпитана и работеща методология за оценка на
интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
и контрол на взетите решения. ИПГВР представляват ключова схема,
върху която се гради следващия програмен период и доказаната
устойчивост на тези разработки ще предопредели в голяма степен
резултатите от оперативната програма.

BGBC

3

4. Считаме, че енергийната ефективност и мерките за превенция на
риска са част от устойчивото градско развитие, още повече, че тази
проблематика се съдържа в системите за оценка на градски структури
и е необходимо да бъде изследвана в ИПГВР.

С уважение,

Арх. Георги Коларов
Президент
Български съвет за устойчиво развитие

14 септември 2012, 9:00ч., Хотел Хилтън, София
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