ПРОТОКОЛ
ОТ СРЕЩА НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ
№ 3 /05.10.2016 г.

Днес 05.10.2016 г., в сградата на РА Средец се проведе среща на Съвета
Съвет на общността
към РА Средец.
На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование),
образование Стефан
Ангелов (гражданин), Андрей Врабчев (гражданин), Борис Мархолев (Председател
Председател на
сдружение „Родителско
Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Mария
M
Кавлакова
(гражданин), Петър Кошничарски
шничарски и Константин Петров (Да спасим нашата улица Цар
Иван Асен II), Елица Тодорова (На ти с природата), както и следните представители на
организациите, модериращи създаването на Съвета - Милена Фетваджиева (Фрагмент),
Ива Белокапова (Група
Група град
град), Драгомир Константинов (Зеленика), Йорданка Ганчева и
Павлина Петрова (Форум).
Участие в срещата взеха и Мария Ачкова и Димитър Георгиев (РА
РА „Средец
Средец”).
Гости на срещата бяха Христо Танев и Мария Магдалена Димитрова, представители на
фирма Onboard CRM и фондация „Bridge the gap”.
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове на Съвета (такива, които са участвали в процедурата за
набиране на номинации,
номинации но не са успели да присъстват на учредителната сбирка);
2. Разглеждане на текущи организационни въпроси и вземане
мане на важни организационни
решения, като това дали Съветът ще има председател и организационен секретар или
двама секретари, и съответно избор на изпълняващи тези функции;
3. Подписване на правилата за работа и декларацията за личен ангажимент на
членовете на Съвета от всеки член на Съвета;
4. Избор на теми, които да бъдат включени в годишната работна програма на Съвета;
5. Определяне на дата и предварителен дневен ред за следваща среща;
6. Разни.
По точка първа от дневния ред,
ред Съветът реши:
Приема за нов член Елица Тодорова, представител на „На
На ти с природата”.
Организацията е одобрена в рамките на първоначалната процедура за набиране на
кандидати за членство
членство, но не успя да изпрати представител за учредителната сбирка.
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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"На Ти с Природата" е доброволческа организация за защита и хуманно отношение към
животните (http://www.iwns.org/index.php?id=4
http://www.iwns.org/index.php?id=4). Създадена през 2001 година,
организацията е приета за член към RSPCA през 2002, през 2004 към WSPA. ОТ 2002
година е гост на Eurogroup for animal welfare, от 2007 е приета за член на Eurogroup и на
InterNiche, а от 2008 гг. е член на Compassion in World Farming.
Основните дейности на организацията са:
- законодателно лобиране;
- провеждане на образователни
лни кампании;
- задомяване на бездомни животни
животни;
- граждански контрол за спазване на хуманното отношение към животните
животните;
- безплатни правни консултации по хуманно отношение към животните.
животните
Приема за нов член Петър Кошничарски с официален заместник Константин
Петров, представители на неформална гражданска група „Да
Да спасим нашата улица Цар
Иван Асен II”. Групата е одобрена в рамките на първоначалната процедура за набиране
на кандидати за членство,
тво, но не успя да изпрати представител за учредителната сбирка.
Информацията за групата е , че е създадена спонтанно в противодействие на
намерението за незаконна подмяна на старите автентични павета с нетраен и прозаичен
асфалт. За разкопаването
азкопаването на улицата и за подмяната на настилката няма одобрен
инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Нито разрешение за строеж по
чл. 72, ал. 1 от ЗУТ, нито акт по чл. 148, ал. 1 от ЗУТ. Групата сигнализира за проблема
всички релевантни институции,
институции които твърдят, че “аварийният”
аварийният характер на дейностите
позволявал това. С това започва гражданската активност на групата, която и до днес се
занимава с проблеми на градската среда в района.
По точка втора от дневния ред постъпи предложение, с цел равнопоставено и
равномерно разпределение на тежестта между всички членове на съвета
съвета, Съветът да
няма Председател, а само организационен секретар, на ротационен принцип, с
едномесечен мандат, който да ръководи и модерира заседанията и да отговаря за
кореспонденцията (електронна
електронна и друга поща) и Интернет страницата на Съвета
Съвета.
Това предложение бе прието единодушно
По точка трета от дневния ред Съветът реши да отложи подписването на правилата за
следващото заседание
заседание, когато Стефан Ангелов ще е добавил прие
приетите до момента
поправки и текстът ще е готов за подпис. С подписване на правилата ще се подпише и
декларацията за личен ангажимент на членовете на Съвета.
По точка четвърта от дневния ред, Мария Кавлакова напомни, че е споделила за
разглеждане и допълване в групата една таблица с предложения за теми,
теми по които да
започне работа Съвета.
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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След кратко обсъждане се оформиха следните теми:
- храната на децата в училище;
училище
- обществените тоалетни на територията на района – тук се появи предложение да се
направи карта на обществените тоалетни, която да се популяризира;
- проблема за паркирането пред училищата – има решения прилагани в света, които
Съветът би могъл да предложи повторно (Веднъж вече са били предлагани от Мария
Кавлакова, но нещата са замрели след смяната на зам. кмета по транспорта и
ръководството на ЦГМ);
- проблема с паркомястото на Промаркет на кръстовище и зареждането на магазина
през деня, което блокира движението по цялата улица и затруднява както коли, така и
пешеходци, особено майките с детски колички;
- обособяване на спортни площадки за деца, за да спортуват на открито
открито;
- обособяване на оградени
оградени, достатъчно големи пространства за кучета
кучета. Подобни
„кучешки поляни” от затворен тип има на много места вече;
- използване на уеб
еб базирани апликации
апликации, с които да се направи карта на квартала и на
нея да могат да се отбелязват най-различни неща – тоалетните
тоалетните, кучешките поляни,
културните обекти и каквото друго е интересно за гражданите и гостите на района;
- да се обособи като тема – „Граждански контрол”. Вече не съществува пряка връзка с
инспектората на район Средец,
Средец всички сигнали отиват в инспектората на СО и там в
повечето случаи изчезват. Ако гражданите могат да сигнализират за проблеми, а
Съветът да придвижва
движва сигнала до кмета, инспектората или отговорната институция,
може би ще се получи по-голям
голям ефект;
- да се подпомогне процедурно организацията на събирането на допълнителни
финансирания за детските градини – няколко прости правила
правила, които да се предложат на
детските градини в района, да ги прилагат за свое улеснение (и
и на родителите)
родителите ако
желаят.
Изяснено бе отново,
отново че Съветът ще действа локално, че всеки гражд
гражданин ще може да
сподели проблем, а Съветът ще го огласява и ще търси решение за него,
него като се обърне
към релевантните институции
институции. Предложено бе да разделим условно района на по-малки
части (да го районираме)
районираме и всеки член на Съвета да отговаря за различен район.
Решено бе, всеки от членовете на Съвета да допълни в таблицата своите предложения
за теми и проблеми
проблеми, по които да се работи, след което те да бъдат разгледани и
групирани в няколко общи теми.
теми След като се извърши групирането на темите, всеки
член на Съвета ще избере в работата по кои теми иска да се включи.

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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По точка пета от дневния ред се взе решение следващото заседание да се проведе на
12.10.2016 г. от 18:30 часа, в сградата на район Средец. Предварителният
Предварителния дневен ред за
следващото заседание е:
1. Подписване на правилата за работа и декларациите за личен ангажимент на
членовете на Съвета;
2. Работа по темите и тяхното групиране;
групиране
3. Разни.
ред
По точка разни от дневния ред:
- Районният кмет Мария Ачкова уведоми Съвета, че за съжаление,, номинираната за
членство в Съвета и силно подкрепена от своите съграждани - Виолета Енчева, е
починала внезапно.
Съветът трябва да реши дали да покани нов член или да остане в този състав докато не
се идентифицират нови активни граждани готови да се включат.
включат В тази връзка съветът
реши да остави броя на членовете какъвто е в момента, без активно да набира нови
членове, а ако междувременно се появят желаещи да се включат,
включат техните кандидатури
ще бъдат разгледани.
- Районният кмет Мария Ачкова предложи на Съвета след приключване срока на
проекта, финансиран от Програма Европа на СО, Съветът да започне да заседава
самостоятелно, извън сградата на района, в новооткрития Дневен център на район
Средец, което ще е значително по-удобно за Съвета. Предложението
дложението бе прието с
благодарност.
- Присъстващите по покана на Съвета представители на фирма Onboard CRM и
фондация „Bridge the gap”,, представиха своята работа и проекти
проекти, които са в областта на
дигитализацията на документи и процеси. Според тях, работата
та на Съвета по
кореспонденция между членовете,
членовете с гражданите, институциите
институциите, подаването на сигнали
и т.н. може да бъде значително опростена и подобрена от една платформа.
платформа Те са готови
да присъстват и на други заседания на Съвета, за да се запознаят с негова
неговата работа и
могат да излязат с по-конкретно
конкретно предложение за дигитализация на процесите в него.
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Водещ протокола от името на модераторите на Съвета: Йорданка Ганчева
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