2013-12-06 Протокол от провелото се на 27.11.2013 г. първо събрание на Обществения съвет на район "Красно
село"

ПРОТОКОЛ
от Учередителна среща на Граждански съвет към Район Красно село. Съобщението за нея беше публикувано на
електронната страница на района.

Дата: 27 Ноември 2013г.

На срещата присъстваха:
16 жители на район &bdquo;Красно Село&rdquo;, по приложен списък от предварително осемнадесет (18) заявили желание
за участие в ГС
Кмет: инж. Пламен Църноречки
PR на администрацията - Михайлина Абрашева

18:30 &ndash; Откриване на срещата с всъпителни думи на предтсавителите на администрацията.
Предложението на кмета Пламен Църноречки &ndash; Обществения съвет да е независима структура в помощ и
партньорство в работата на общината, която от своя страна се съобразява с решенията му в рамките на действащото
законодателство. Чрез ОС гражданите да се организирант да намират консенсусни предложения.
За нуждите на организацията Районната администрация предоставя Заседателната зала в сградата на районната
администрация, съдейства за оповестяване на съобщения на сайта и Facebook страницата на района.

Единодушно решение да се води и протокол на срещата, както и да се организира като се започне с представяне на
участниците и накратко предложенията им за структуриране и функциониране на районен обществен съвет (РОС ):
·

Мартин Иванов &ndash; Архитект и Урбанист , живущ в Красно село, кв.Лагера: - всеки да се представи накратко, не

толкова с професионалната си квалификация, а интересите и областта, в която би бил полезен , или с конкретно
предложение за структуриране на Обществения Съвет (като за момента и този протокол съкратено &ndash;РОС - районен
обществен съвет)
Предложения:
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-

Обществтвенодостъпните документи на сайта на Район Красно село да бъдат в подходящ формат с цел по-лесното им

търсене, същото да се изиска от Столична Община
-

Облекчен достъп до обществена информация на членовете на РОС, ускоряване на процеса на доставяне на базова

информация за дадено обсъждане.
·

Разпределяне на обема работа и задачи между всички съучастници в РОС след всяка среща
Боряна Шивачева &ndash; Председател на гражданско сдружение &bdquo;Бели брези&rdquo;- За структуриране на

работата на РОС, две възможни посоки на развитие &ndash;
1)да се учреди организация &ndash; юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза (напр. сдружение), в което да
участват специалисти от различни квалификации или представители от кварталите на Района, да се приеме устав и
структура. Предимства &ndash; по-лесно се легитимира в обществено постранство, стои отговорно зад взетите решения.
2)Общественият съвет да съществува като неформална организация с приет правилник, който регламентра дейността и
реда на вземане на решения.
И в двата случая съветът да е отворен за промяна на състава си - приемане на нови или оттегляне на вече приети членове.
Предлага наименованието да бъде Граждански районен обществен съвет /ГРОС/. Идеята за него е от 2007 година и е
разработена от Кирил Станчев, зам.председател на гражданско сдружение &bdquo;Бели брези&rdquo;
Избиране на Председател, Секретар и Управителен съвет (по &ndash; тесен кръг от участници), като самите заседания на
РОС са открити за всички, публично огласени са на сайта на Район Красно село. Разглеждат се издадени документи от
администрацията, които са и изходната информация. Приветства се присъствието на представител на администрацията при
заявено доброволно желание
Крайното решение се гласува от Управителния Съвет (УС)
·

Юри Чернев &ndash; кв.Лагера &ndash; РОС да е свободно сдружение на хора, но да има минимална структура

&ndash; в УС да участват представители по райони, които от своя страна са запознати или проучват обществено мнение на
живущите, непосредствено засегнати от дадено решение. УС внася и запознава администрацията с даден проблем, а тя от
своя страна предлага решение.
·

Росина Станиславова &ndash; кв. Красно село - Разучавала е как работят подобни обществени съвети. За да имат

правна тежест становищата на РОС е по-добре да се регистрира юридически &ndash; с приет устав, правилник за работа на
управителен съвет, председател и членове, с главна задача да излъчва качествени и правдиви решения.
·

Кирил Станчев - зам. Председател на ГС &bdquo;Бели Брези&rdquo; &ndash; На териториален принцип за всички

квартали се сформират екипи от жители и специалисти (поне 3-5 човека) в състав Председател и членове на кварталния
ГОС, които организират местни събрания/ сбирки/,и провеждат дейности засягащи живота в кварталите им, след което
запознават и останалите членове наГРОС, с проблемите които да бъдат обсъдени/ ако е необходимо /. Кварталните ГОС/
КОМИТЕТИ/ нямат необходимия капацитет и възможности за справяне с проблемите , Това налага създаването на
юридическа организация с нестопанска цел , която да има председател и УС състоящ се от председателите на кварталните
комитети и 1-2 ма служители от Общината и други, които да ги представляват пред Кмета на общината и другите Държавни
органи и организации за решаване на проблемите , които те не могат да решат самостоятелно.За Председател на ГРОС се
избира един от председателите на кварталните комитети на ротационен принцип за срок от една година. .Целта за
постигане с изграждането на ГРОС е подобряване на условията за живот на живущите в кварталите на Общината и
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създаването на ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО в община &bdquo; Красно село&rdquo;

Кмет Пламен Църноречки : Нещата , които предлага ОС трябва да са изпълними и съобразени с бюджета. Бюджета на
районната община е определен от общият бюджет на Столична общината и имаме ограничения.
·

Ивайло Атанасов &ndash; кв.Славия &ndash; ГРОС да е в помощ на гражданите, като проучва общественото мнение,

организира подписки, информира, подпомага внасянето на документи до администрацията, и има готовност да защити пред
администрациата.
·

Илиана Бранзелова &ndash; кв.Хиподрума &ndash; Предложение да не се избързва с юридическото регистриране на

РОС, защото всяка регистрация изисква финансови ресурси, дори подаването на годишен отчет за дейнотта не се изготвя
без средства, а за момента не разполагаме с такива. Не мисля, че трябва да присъстват по равен брой представители от
всички квартали особено специалисти, не може да се употребява думата трябва за нещо, което е на доброволен принцип,ако
успеят да се съберат ще е чудесно. Дошла съм на срещата за формиране на обществен съвет, за да се опитам да помогна с
нещо: идеи и реализацията им, а не за да изисквам от кмета решаване на проблеми, по скоро виждам нещата като помощ в
това нещата да се случват.
·

Васил Георгиев &ndash; жк.Хиподрума &ndash; Председател на Етажна собственост

·

Наталия Папалезова &ndash; ж.к. Красно село - Има отношение по проблемите в района и макар да не е пряк

специалист смята, че градоустройството и всичко, което ни заобикаля в квартала, трябва да бъде в услуга на гражданите.
Убедена е, че природата е неразделна част от живота на човека, и има своето специално място в големия град
·

Бойка Димитрова - ж.к.Красно село &ndash; Преподавател по музика. Чрез работата на РОС да се структурират

приоритетите на района, да се обърне внимание на качество на поддръжка и състоянието на заобикалящата ни среда.
Необходимо е да се намери начин да се реновират зелените пространства. Важно е да се подредят приоритетите ни.
·

Евгений Тонев &ndash; жк. Хиподрума, Музикант &ndash; Структурираният обществен съвет да е съставен от

представители, които са посредници между хората от района и общинската администрация. Етапи на работа да се държи на
последователността. Предложения- Контрол- Поддръжка. Членовете на ОС да са обществено активни по кварталите си.
·

Д-р Боримир Атанасов &ndash; Бъкстон &ndash; бил е общински съветник . Да се избере ръководство и правилник на

работа на РОС
·

Мария Станкова &ndash; ж.к. Красно село, ландшафтен архитект &ndash; Ясна стуктура и правилник на работа на

ГРОС. За да бъдат навременни и ползотворни решенията на ГРОС, да се намери начин за съвместна работа на съвета с
представител на Столичен Общински Съвет (Например общинския съветник излъчен от района ); да бъде подавана
навременна информация от Аминистрацията за взети решения от СОС по засягащи гражданите въпроси. Да се намери начин
за по-добро информиране на всички възрастови групи по адекватен начин, за предстоящи обществени обсъждания и др.
Широко допитване до обществено мнение за намерения на общината за участие в публично-частно партньорство,
променящо трайно облика и функциите на обграждащата ни среда.
·

Ирина Толева &ndash; ж.к.Хиподрума &ndash;Асоциация за Развитие на София &ndash; доброволец в Асоциация за

Развитие на София във връзка с кандидатурата на София за европейска столица на културата 2019. Може да бъде полезна в
решаване на актуални въпроси от развитието на културата и културния процес на територията на общината.
·

Мирослав Менцел &ndash; ж.к.Хиподрума. Има желание да помага.
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·

Арх. Здравка Аврамова &ndash; В състава на РОС да вземат участие специалисти &ndash; архитекти урбанисти, ланд.

архитекти, които биха били от полза в разрешаване на различни проблеми, както и всички граждани заявили желание.
Предложение за различни инициативи от социален характер, съпричастност на различните групи хора и в помощ на :

-

възрастни, в неравностойно положение или увреждания.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
-

За председател на ГРОС &ndash; Боряна Шивачева &ndash; като председателят се избира на ротационен принцип през

определен период от време. За следващата сбирка на 11.12.2013. председателят да предложи за обсъждане и приемане
Правилник за работата на ГРОС
-

На всяка среща на РОС се води протокол (аудио или текст), като всеки път се сменя протоколиращия, на принципа на

ротация (може да освободим Председателя от това). Протоколът се подписва от всички присъстващи на срещата.
-

Решения да се взимат с консенсус или 2/3 от членовете.

- След всяка среща на сайта на общината и страницата във Facebook се оповестяват решенията и темите които са обсъдени
и се обявява дневният ред за следващото заседание.
-

За начало, заседанията на ГРОС се случват два пъти в месеца, до изясняване на въпроси по структура и функциониране.

Следваща среща да се проведе на 11 декември 2013г. от 18.30 часа
-

За предстоящата среща се канят представители на администрацията, компетентни по определените теми, представители

на училища, детски заведения, родителски настоятелства и др.
-

Този протокол от първата среща на ОС предава само основния смисъл на мненията и изказванията на присъствалите.

Моля всеки, който намери за необходимо да допълни или коригира своето изказване.
Приложение
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ/УЧАСТВАЩИ В УЧЕРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
&bdquo;КРАСНО СЕЛО&rdquo;

1.

Здравка Аврамова &ndash; Красно Село

2.

Мирослав Менцел &ndash; ж.к. Хиподрума

3.

Ирина Толева &ndash; ж.к. Хиподрума

4.

Мария Станкова &ndash; ж.к.Лагера

5.

Мартин Иванов &ndash; ж.к.Лагера
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6.

Боримир Атанасов &ndash; ж.к.Бъкстон

7.

Евгений Тонев &ndash; ул.Сотир Анлонов 3

8.

Ивайло Атанасов &ndash;ж.к.Славия

9.

Юри Чернев &ndash; Лагера

10. Бойка Димитрова &ndash; ж.к.Красно село
11. Наталия Папалезова &ndash; ж.к.Красно село
12. Росина Станиславова &ndash; ж.к,Красно село
13. Боряна Шивачева &ndash; ж.к. Бели брези
14. Васил Георгиев &ndash; ж.к.Хиподрума
15. Кирил Станчев &ndash; ж.к.Бели брези
16. Илияна Бранзелова &ndash; бул.Цар Борис ІІІ, №19
18-01-2020
http://krasnoselo.net/events.php?eid=190
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