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ПП  ОО  КК  АА  НН  АА  
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СЪГРАЖДАНИ, 

Имаме удоволствието да Ви поканим на среща-представяне на новосформирания 

Съвет на общността към районна администрация Средец.  

Съветът е създаден по инициатива на група граждански организации и районна 

администрация „Средец” в рамките на проект одобрен, финансиран и подпомогнат от 

Програма Европа 2016 на Столична община. Той е доброволен, консултативен орган за 

гражданско участие, който има за цел да подпомага и подобрява работата на 

районната администрация и да активира местната общност за включване в развитието 

на района и в решаването на важни за общността му проблеми. 

Основна цел на инициаторите на Съвета бе да изградят механизъм за съвместна 

работа, който да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен,  

устойчив, интересен и ефективно управляван.  

На срещата ще представим накратко процеса на създаване на Съвета, принципите 

върху, които се изгражда, неговите членове, първите теми, по които избра да работи, 

сформираните тематични работни групи и начините за контакт с тях.  

Ще Ви очакваме на 21.11.2016 г., от 18:30 ч. в книжарница Гринуич (с вход от бул. 

Витоша 37 и от ул. Солунска 21). 

Предварително благодарим за проявения интерес към тази местна инициатива.  

С уважение, 

 

Павлина Петрова,  

Изпълнителен директор  

„Форум за наблюдение и анализ на публични политики” 
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П Р О Г Р А М А 
Среща-представяне на новосъздадения Съвет на общността  

към районна администрация „Средец” 

21.11.2016 г., София, книжарница Гринуич, бул. Витоша 37/ул. Солунска 21 

 

18:15 – 18-30 Регистрация 

18:30 – 18:40 Откриване на срещата 

Павлина Петрова, Изпълнителен директор на фондация „Форум за 
наблюдение и анализ на публични политики”, водеща организация 
на проекта 

Обръщение към участниците 

Ирина Йорданова, Председател на Програмния съвет на Програма 
Европа на Столична община и общински съветник 

18:40 – 18:50 Кратко представяне на процеса на създаване на Съвета 

Йорданка Ганчева, Ръководител на проекта 
Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” 

18:50 – 19:00 Кратко представяне на принципите на Съвета и философията на 
изработените правила за работа 

Ивайло Хлебаров, 
Сдружение „Фрагмент” 

19:00 – 19:00 Представяне на състава на Съвета 

Павлина Петрова, 
Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” 

19:00 – 19:30 Представяне на избраните теми, сформираните тематични групи и 
начините за контакт със Съвета 

Член/ове на Съвета на общността към РА Средец 

Дискусия 

 


