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ОТ СРЕЩА НА СЪВЕТ

 

Днес 01.11.2016 г., по предложение
Съвета на общността към РА

На срещата присъстваха Диана
сдружение „Родителско настоятелство
спасим нашата улица Цар Иван
Мутафчийска (СУБ), Катрин Бинбашиева
Здрава Стоева (Институт
представители на организациите
Константинов (Зеленика), Йорданка
Хлебаров (Фрагмент).  

Участие в срещата взеха и М
„Средец”). 

Срещата протече при следния дневен

1. Разглеждане на казуса с преустройството

2. Организационни въпроси 

По точка първа от дневния ред
предисторията и развитието на
е следния: Хората в квартала
подобрения. Затова РА Средец
"Сподели квартала". Проектът
проучи територията на ж.к. “Яворов
и приложен модел за развитие
рамките на проекта са проведени
многофункционалността на
градинката по различно или по
свои изисквания и предпочитания
от тези предпочитания са устано
споделени от гражданите по време
деня на празника на района
процес с гражданите за бъдещето
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П Р О Т О К О Л   
СРЕЩА НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ

№ 6 /01.11.2016 г. 

по предложение на кмета на Район Средец се проведе
общността към РА Средец. 

присъстваха Диана Алексиева (ПИСЕЛ), Борис Мархолев Председател
Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Петър Кошничарски

улица Цар Иван Асен II), Елица Тодорова (На ти с природата
Катрин Бинбашиева (гражданин), Петко Карамо

Институт за приобщаващо образование) както
организациите, модериращи създаването на Съвета

, Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум

взеха и Мария Ачкова, Димитър Георгиев и Жанета

при следния дневен ред: 

преустройството на площад Португалия 

 

от дневния ред, Кметът на района – Мария Ачкова запозна
развитието на казуса с преустройството на площад Пор

в квартала около площада от много време настояват
Затова РА Средец с готовност се включи като партньор в проекта

Проектът е финансиран от Програма Европа на СО
територията на ж к. “Яворов” и ул. “Цар Иван Асен II” и да създаде

за развитие на градската среда с широко гражданско
проекта са проведени множество теренни проучвания които

на площада, който има много ползватели
различно или по едно и също време. Всяка от групите ползватели

предпочитания за развитието на това публично пространство
предпочитания са установени по време на теренното проучване

по време на събитието, организираното от СУБ
а. С този проект бе поставено началото на консултативния

гражданите за бъдещето на това публично пространство. 

   

Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, 

Програма Европа 2016 г. от фондация 

„Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град, 

1 

КЪМ РА СРЕДЕЦ  

Средец се проведе среща на 

Мархолев (Председател на 
Петър Кошничарски (Да 

На ти с природата), Ирина 
Петко Карамочев (гражданин), 

както и следните 
създаването на Съвета - Драгомир 

Петрова (Форум), Ивайло 

и Жанета Колева (РА 

Мария Ачкова, запозна съвета с 
площад Португалия, който 

тояват за ремонт и 
партньор в проекта на СУБ 

Европа на СО и има за цел да 
и да създаде аналитичен 

широко гражданско участие. В 
проучвания, които показват 

много ползватели, ползващи 
от групите ползватели има 

публично пространство. Част 
теренното проучване, а други бяха 

организираното от СУБ на площада в 
началото на консултативния 

пространство. Междувременно, 
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кметът на района е получила
възлагане на проектиране на преустройството
от проектанти, въз основа на
поискана от Столична община
казус е да подпомогне процес
отговори на потребностите от
отправяне на оферти, за да стигне

След като обсъди ситуацията

1. Тъй като заданието е вече одобрено
ако е възможно към изискванията

- от Изпълнителя, на ниво идейна
възможност на Възложителя
варианта; 

- да се искат базисни и неотложни
включване на други елементи

- да се искат качествени материали

- вариантите да отчитат многофункционалността
ползватели с различни предпочитания
своите нужди задоволени 
изпълнителите ще бъде предоставен
„Сподели квартала”. 

2. Ако е възможно да бъ
гражданите на ниво идейна концепция
процеса на избор на варианти

3. Мястото на Съвета в тоз
включването на гражданите в процеса

По точка втора от дневни
който да поеме председателството
оттегляне в края на месеца, Съветът

Поради предстоящите избо
следваща дата за среща на С

Водещ протокола от името на модераторите
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е получила одобрение от всички инстанции да
ране на преустройството. За целта трябва да бъдат събрани
основа на които да се определи цената на услугата

Столична община. Това, което кметът на района иска от
подпомогне процеса, например чрез консултация на заданието

потребностите от преустройство, чрез популяризиране на
за да стигне до повече проектанти и т.н.  

ситуацията, Съветът реши да отправи следните пред

заданието е вече одобрено от СО и не може да бъде променяно
изискванията на възложителя да бъде добавено, че

на ниво идейна концепция се искат по минимум 2 варианта
Възложителя и на гражданите в района да избират

неотложни промени, позволяващи бъдещо
други елементи, съобразно подробния устройствен план на

качествени материали; 

отчитат многофункционалността на площада и ползването
различни предпочитания, така че всеки от тях да може да

 в някой от предложените елементи. За
бъде предоставен доклада от изследването на СУБ

ъде избран проектант, готов да сподели идеите
ниво идейна концепция, за да може гражданите да бъдат
на варианти. 

зи процес е да полуляризира процедурата
гражданите в процеса на проектиране.  

ия ред, във връзка с избора на организационен
председателството паралелно с модераторите на Съвета

месеца, Съветът реши да се проведе онлайн избор. 

ори за президент на републиката, засега
Съвета. 

от името на модераторите на Съвета: Йорданка Ганчева
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инстанции да пристъпи към 
трябва да бъдат събрани оферти 

на услугата и тя да бъде 
иска от Съвета по този 

на заданието, така че то да 
опуляризиране на поканата за 

дложения: 

бъде променяно драстично, 
добавено, че: 

минимум 2 варианта, даващи 
да избират между поне 2 

позволяващи бъдещо надграждане и 
устройствен план на района; 

площада и ползването му от много 
може да види себе си и 

. За тази цел на 
изследването на СУБ по проект 

сподели идеите си пред 
гражданите да бъдат включени в 

а и да подпомогне 

организационен секретар, 
модераторите на Съвета до тяхното 

онлайн избор.  

а не се определя 

Йорданка Ганчева 


