Среща с обитателите от пилотния квартал в Районна община „Оборище”
Протокол от събитието
Днес, 11 май 2009 г., в залата на читалище „Алеко Константинов” се състоя първата среща с
обитателите от пилотния квартал в Районна община „Оборище” в рамките на инициативата за
включване и подкрепа на гражданите в процеса на планиране на обновяването и
благоустрояването на междублоковите пространства в българските градове, която се
осъществява съвместно от Българска жилищна асоциация, холандската жилищна корпорация
Woonbron, Съюза на асоциациите на собственици и Районна община “Оборище”.
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Представяне на резултатите от проучването на нуждите и вижданията на обитателите
за необходимото благоустрояване;
2. Информация за обновяването на подобни градски квартали в Холандия;
3. Представяне на предвижданията на общината за разполагане в междублоковото
пространство на обекти с различни функции, съдържание и местоположение – детска
площадка, място за отдих на възрастни и спортна площадка;
4. Съвместно обсъждане на резултатите от проведената анкета, плановете на общината и
постигане на обща програма за благоустрояване;
След обстойна дискусия участниците в срещата достигнаха до следните основни позиции:
Идентичността на пилотния квартал трябва да бъде съхранена, а тя се основава на
следните отличителни характеристики на средата на обитаване:
 Запазване на детската площадка в североизточната част на квартала;
 Запазване на дърветата между седемте блока, разположени по улиците „ Калиманци”,
„Земен”, „ Попова шапка” и бул. „ Ситняково”;
 Запазване на съществуващите зелени площи, които осигуряват тишината, спокойствието и
безопасността на тази градска територия;
 Запазване на местата за отдих, които са основа за социална комуникация и изграждане на
междусъседски отношения;
 Запазване на обособените междублокови пространства като „гнездо” за общуване,
спокойствие и сигурност;
 Запазване на всички зелени територии, които прочистват въздуха особено с оглед на шума
и замърсяването от трафика по двете основни артерии – бул. „Ситняково” и ул. „Черковна”;
Обновяването и благоустрояването на междублоковите пространства в пилотния
квартал трябва да включва следните основни промени на средата на обитаване:
 Нивелиране на междублоковите пространства; Геодезическо заснемане, вертикална
планировка и благоустрояване на междублоковите пространства;
 Вертикална планировка на прилежащите терени и ремонт на настилката за отводняване на
жилищните сгради;
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Укрепване на зелените площи;
Ново асфалтиране на алеите;
Отстраняване на старите стълбове за осветление;
Построяване на площадка за спорт (баскетбол и/ или волейбол) с мека настилка в
североизточната част на квартала;
Обновяване на съществуващата площадка в централната част на квартала, за да се
превърне в място за отдих и срещи между възрастните от квартала;
Обновяване на съществуващата амфитеатрална площадка и включване на съоръжения за
игра и отдих на малките деца от квартала;
Построяване на покрита беседка за общуване на мястото на металната катерушка - скутер ;
Подобряване на съоръженията за сметосъбиране – доставка на повече кошчета за
отпадъци и отделно големи контейнери за отпадъци, които да не се изместват от
строителите;
Оптимизиране на местата за паркиране;

Представителите на гражданите от пилотния квартал между ул. „Попова шапка”, бул.
„Ситняково” и ул. „Черковна” взеха единодушно решение за създаването на Платформа на
обитателите, която да се превърне в активен партньор на район „Оборище”- СО, в процеса на
планиране на обновяването и благоустрояването на междублоковите пространства в техния
квартал.
Платформа на обитателите. Членове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нина Николаева Георгиева (адрес: ул. „Калиманци” 9А)
Стефан Златанов Златанов (адрес: ул. „Земен” 2А)
Антония Бориславова Параскова (адрес: ул. „Черковна” 89)
Петя Тихомирова Китова (адрес: ул. „Калиманци” 7)
Яна Бранимирова Добрева (адрес: бул. „Ситняково” 50)
Лилия Симеонова Димитрова (адрес: ул. „Земен” 2А)
Иван Георгиев Панчев (адрес: бул. „Ситняково” 50)
Валерия Милчева Бачева (адрес: бул. „Ситняково” 50А)
Мария Петкова Богданова (адрес: ул. „Калиманци” 7)
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