ПРОТОКОЛ
ОТ СРЕЩА НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ
№ 5 /25.10.2016 г.

Днес 25.10.2016 г., в сградата на РА Средец се проведоха две тематични и една обща
среща на Съвета на общността към РА Средец.
На срещата присъстваха, Андрей Врабчев (гражданин), Борис Мархолев (Председател
на сдружение „Родителско
Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Константин Петров
(Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II), Елица Тодорова (На
На ти с природата),
Стефан Ангелов (гражданин
гражданин), Ирина Мутафчийска (СУБ), както и следните
представители на организациите
организациите, модериращи създаването на Съвета - Драгомир
Константинов (Зеленика),, Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум),
(Форум Милена
Фетваджиева и Ивайло Хлебаров (Фрагмент), Димитър Паскалев
Паскалев, Петър Торньов и Ива
Белокапова (Група Град).
Участие в срещата взеха и Мария
М
Ачкова, Димитър Георгиев, Ирена Пелова и Жанета
Колева (РА „Средец”).
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Тематична среща на тема комуникация с гражданите и представители на местната
власт (районна администрация и СО), организирана от фондация Форум и сдружение
Фрагмент;
2. Тематична среща на тема градска среда, организирана от фондация Група град;
3. Организационни въпроси на Съвета – приемане на нови членове на съвета и други.
По точка първа от дневния ред
ред, представителите на сдружение Фрагмент и фондация
Форум, споделиха своя опит в общуването както с граждани, така и с административни
органи и институции
ции на централно и местно ниво. Всяка от тези групи има свои
специфични особености
особености, които предопределят различни подходи и методи на работа и
комуникация с тях.
По точка втора от дневния ред,
ред в рамките на организираната от Група град тематична
среща на тема градска среда
среда, бяха представени непознати за София съвременни идеи за
съживяване и облагородяване на публичните пространства, които
то същевременно
подобряват и тяхната функционалност
функционалност. Особено внимание беше обърнато на важността
от проектантски контрол при изпълнение на проектите, който
то е онова липсващо звено в
момента, причина за недоброто качество на ремонтите и постоянни
постоянните и повсеместни
ремонти на ремонтите в страната
траната. Ако проектантите не направят проект за изпълнение
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на тяхната идея и оставят изпълнението на усмотрението на знайни и най-вече
незнайни нискоквалифицирани „майстори” не може да се очаква проектът да бъде
изпълнен успешно и качествено.
качествено
Направеното представяне беше много полезно предвид предстоящото преустройство на
площад „Португалия”
Португалия и възможността да бъде избран проектант с познания и фантазия,
който да предложи съвременни решения за преобразяване на това емблематично за
района публично пространство
тво.
По точка трета от дневния ред Съветът прие двама нови члена:
- Петко Карамочев - дългогодишен
ългогодишен домоуправител на кооперацията на ул. "Ангел
Кънчев" 28, част от училищното настоятелство на 7-мо СУ "Св.
Св Седмочисленици"
Седмочисленици и със
семейството си развива малък бизнес на територията на район "Средец
Средец". Има опит в
различни граждански и обществени организации. Съучредител и първи председател е
на "Българска Уеб Асоциация
Асоциация", член е на Съвета за електронно управление към
Министерски съвет.
и
- Катрин Бинбашиева – разс
азследващ журналист с дълъг телевизионен опит
опит, продуцент,
създател на сайта Media Partner. Работила в БНТ в предавания като „Частен случай” и
„Заедно” и в ТВ7 като водещ,
водещ отговорен продуцент и отговорен редактор на едни от
най-популярните предавания „Отзвук”,
Отзвук „Отблизо”, „Репортажът”
Репортажът и „Насреща”.
„Насреща Живее в
района около улиците Аксаков и Неофит Рилски.
С това съветът достигна 12 члена и съгласно правилника му има само още едно
свободно място (освен ако Съветът не реши да увеличи броя на членовете си).
Следващата среща на Съвета е насрочена за вторник, 01.11.2016
.2016 г.
г от 18:30 часа в
сградата на района.
Предварителния дневен ред на срещата е:
1. Запознаване с информация относно предстоящото преустройството на площад
„Португалия”;
2. Организационни въпроси – избор на организационен секретар на съвета
съвета, който да
поеме организационната работа след оттегляне на модераторите на съвета от тази им
функция – администриране на е-мейла на Съвета, администриране на Интернет сайта
на съвета, свикване на заседания,
заседания протоколиране и т.н.;
3. Разни.

Водещ протокола от името на модераторите на Съвета: Йорданка Ганчева
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