СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ
като устойчив генератор на култура, икономика и социална ангажираност
Мисия: Създаване на модерна, икономически устойчива визия за развитие на публичните
пространства на София: паркове, улици, площади, пазарища и др. Цялостен поглед върху
градската дневна. Анализ на процесите в момента и в близкото минало. Явлението МОЛ –
негативни и позитивни ефекти върху публичните пространства. Мрежа от „места”, с помощта
на „десетте елемента”. Международният опит днес.
Предписания за редизайн, оживяване и управление на ключови публични зони.
Описание: В рамките на събитието сдружение „Архитекти за София”, съвместно със Столична
община и „Асоциация за развитие на София” организират поредица от събития на тема
„Стратегия за обществените пространства на София”.
На 25 юни в сградата на Столична община ще се проведе кръгла маса с участието на
общински съветници, администратори и експерти. Ще бъде обсъдено състоянието и
потенциалите на градската дневна като „устойчив генератор на култура, икономика и
социална ангажираност”. Работата ще бъде ръководена от PPS “Project For Public Spaces”
New York. Организацията PPS има 35 годишен опит и е водещ експерт в областта на
„Възстановяване и развитие на публични пространства” в САЩ, Западна Европа, Азия, а
напоследък и с множество проекти в Източна Европа.
На 26 юни ще бъде проведен уъркшоп - прототип за работа на експертна група, по
метода „PLACEMAKING” на PPS. В експертната група участват независими специалисти:
архитект, промишлен дизайнер, художник, скулптор, урбанист, транспортен инженер,
фасилити мениджър, организатор на обществени събития, търговски агент, икономист,
юрист, администратор, социолог, психолог, лекар, радиестезист, журналист. В рамките на
4 работни часа ще бъде създаден комплексен „План за действие” за необходимите
промени на едно конкретно публично пространство.
На 30 юни на пресконференция ще бъде представен документален филм за работата на
експертната група и резултатите от събитието, както и конкретни предложения към
Столичен общински съвет.
Прототип за независим експертен съвет: От създаването си до днес сдружение „Архитекти
за София” настоява за създаване на независим експертен съвет, който да увеличи капацитета
на администрацията за изграждане на модерна градска среда. Целта на мероприятието е да се
създаде прототип на такъв съвет и да се установи успешна практика за работа.
Очаквани резултати:
Документ, съдържащ анализ на състоянието и потенциалите на публичните места, карта на
градската дневна.
„План за действие”, съдържащ предписания за редизайн, мероприятия по оживяване и
управление на конкретно публично място, като резултат от работата на експертната група.
Методология за работа на експертни групи и мултиплициране на опита.
Очакван ангажимент на Столична община, да включи предложенията в краткосрочни и
дългосрочни програми за развитие. Личен ангажимент от ключови политици.
Широка публичност на събитието – очакван обществен и медиен натиск за реализация на
направените предложения.

ПРОГРАМА:
25 юни : СТРАТЕГИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА СОФИЯ : Кръгла маса
10.00 – 10.15 : Откриване на събитието. Й. Фандъкова, кмет на град София
10.15 – 10.30 : Анонс: Цели на събитието, обществените пространства като устойчив генератор
на култура, икономика и социална ангажираност. Елена Мадисън, PPS, New York
10.30 – 11.15 : Състоянието на градската дневна днес.: документален репортаж. Димитър
Паскалев „Архитекти за София”.
11.15 – 11.45 : Близки планове на Столична Община – Петър Диков, главен архитект
11.45 – 12.00 : Кафе пауза
12.00 – 13.00 : Опит и добри практики на PPS. Силата на 10-те елемента, Методът
PLACEMAKING - Елена Мадисън, PPS, New York
13.10 -14.00 : Обяд: Шведска маса. Неформални срещи.
14:00 – 14.30 : Типология на обществените пространства на София. Карта на градската
дневна – Мартин Заимов, Столичен общински съвет
14:30 – 16:00 : Дискусия: Създаване на успешни публични пространства в София.
26 юни: СЪЗДАВАНЕ НА „МЕСТА” (PLACEMAKING) : Уъркшоп
Методология за оценка и създаване на бърз план за действие на експертна група
10:00- 10:45 : Запознаване с теорията и правила на играта
10:45 - 11:00 - Придвижване до мястото
11:00 - 11:45 - Разделяне на микс-групи, наблюдения на място, попълване на анкети
11:45 - 12:00 - Връщане в конферентната зала
12:00-12:30 - Анализ от всяка микс-група
12:30 - 13:00 - Работен обяд
13:00 - 14:00 - Анализ от професионални групи
14:00 - 15:00 - Доклад на професионалните групи,оформяне на заключения
15:00 - 15:30 - Резюме

27 юни: СРЕЩА С IUFA: СПОДЕЛЕН ОПИТ
14:00 - 17:00 Съвместна кръгла маса с експерти от паралелно провежданата годишна
конференция на IUFA (International Fellows in Urban Studies Institute for Policy Studies, Johns
Hopkins University). Тема: „Управление на публичните пространства – успешни практики”
28-29 юни: ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Работата ще продължи в намален състав на работна група от организаторите и PPS. Ще бъдат
изработени официални документи и презентации, обобщаващи работата на кръглата маса.
30 юни: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Пресконференцията ще представи пред медиите обобщение за работата на кръглата маса,
както и изготвените документи. Ще бъде прожектиран документален филм за работата на
експертната група.
Документите ще бъдат внесени официално на вниманието на кмета, столичен общински съвет
и заинтересовани институции.

