ПРОТОКОЛ
ОТ СРЕЩА НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ
№ 2 /20.09.2016 г.

Днес 20.09.2016 г., в сградата на РА Средец се проведе учредителната среща на Съвета
на общността към РА Средец
Средец.
На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование),
образование Диана
Алексиева и Цанка Георгиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на
личността), Стефан Ангелов (гражданин),
гражданин Александър Гърдев (Вход
Вход мениджър ООД),
Андрей Врабчев (гражданин
гражданин), Борис Мархолев (Председател на сдружение
дружение „Родителско
настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Mария Кавлакова (гражданин
гражданин), Ирина
Мутафчийска (Съюз
Съюз на урбанистите в България), както и следните представители на
организациите, модериращи създаването на Съвета - Ивайло Хлебаров
Хлебаро и Милена
Фетваджиева (Фрагмент), Борис Бонев (Спаси София), Йордан Великов (Зеленика),
Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум).
Участие в срещата взе и рай
йонният кмет Мария Ачкова.
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Взимане на решение за учредяване на Съвет на общността към РА Средец
Средец;
2. Разглеждане и приемане на правила за работа на Съвета;
3. Разглеждане на текущи организационни въпроси;
4. Определяне на дата и дневен ред за следваща среща.

По точка първа от дневния ред, събралите се представители на гражданската
общност:
Александър Гърдев (Управител
Управител на „Вход мениджър” ООД)
Андрей Врабчев (гражданин
гражданин на района),
Борис Мархолев (Председател
Председател на сдружение „Родителско настоятелство към ОДЗ 18 –
София”)
Диана Алексиева (Психотерапевтичен
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността),
Здрава Стоева (Център
Център за приобщаващо образование),
Ирина Мутафчийска (Съюз
Съюз на урбанистите в България)
Съветът се учредява в рамките на проект „Създаване
Създаване на Съвет на общността към РА Средец”,
изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация
„Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град,
Спаси София и РА „Средец”
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Mария Кавлакова (гражданин
гражданин на района)
Стефан Ангелов (гражданин
гражданин на района)
учредиха Съвет на общността към РА Средец. Съветът е независим консултативен
орган, имащ за цел повишаване на гражданското участие в процеса на създаване и
прилагане на местни политики в район Средец.
В рамките на точка втора от дневния ред, новоучреденият Съвет разгледа и прие
изготвените от модераторите на Съвета правила за работа, като направи следните две
промени:
- броят на членовете на Съвета бе променен на „между 7 и 13 човека”
и
- необходимото мнозинство за взимане на решения бе определено на 50% + 1 от
присъстващите на събранието членове
члено на Съвета, но не по-малко
малко от 5 гласували в полза
на решението.
Съветът реши, че допълнително ще прецизира правилата в процеса на работа, ако
обстоятелствата го налагат.
В рамките на точка трета от дневния ред беше обсъдено участието на Съвета в
празника на района и представянето му на обществеността. Празникът на района е
записан в културния календар на столицата на 29.09.2016 г. За този ден се предвиждат
две събития – едното се организира от СУБ, на площад „Португалия
Португалия” (в градинката
пред Райфайзенбанк) от 17 часа, а другото е блус-рок събитие в градинката до
градската галерия от 18,30 часа
часа. Логичното място за представяне на Съвета е събитието
на СУБ, на което съюзът ще представи резултатите от своята работа по създаване и
тестване на модел за изследване и развитие на градската среда с широко участие на
местната общност, базиран на проучване на територията на ж.к. “Яворов” и
ул. “Цар Иван Асен II”. На събитието гражданите могат да бъдат приканени да
споделят проблеми или да отправят предложение за развитие на района в поставените
за целта кутии или да пишат до Съвета. Добра идея е всеки от членовете на Съвета да
има бадж с обозначение, което допълнително да привлича вниманието на гражданите.
За дата на следващата среща на Съвета бе определен 5 октомври, от 18:30 часа в
сградата на района.
Предварителния дневен ред на следващата среща е:
1. Приемане на тези членове на Съвета, които са участвали в процедурата за набиране
на номинации и избор на членове
членове, но не са успели да присъстват
ъстват на учредителната
сбирка;
2. Вземане на решение дали Съветът ще има председател и организационен секретар
или двама секретари, и съответно избор на изпълняващи тези функции
функции;
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3. Подписване на правилата за работа и декларацията за личен ангажимент на
членовете на Съвета от всеки член на Съвета;
4. Разглеждане на получените до момента резултати от анкети, фокус групи и други и
избор на теми, които да бъдат включени в годишната работна програма на Съвета.

Водещ протокола от името на модераторите на Съвета: Йорданка Ганчева

Съветът се учредява в рамките на проект „Създаване
Създаване на Съвет на общността към РА Средец”,
изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация
„Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град,
Спаси София и РА „Средец”

3

