ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРА КРЪГЛА МАСА ПО
ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНИТЕ ТРАМВАИ ТЪРСЯТ СВОЯ ДОМ“

Изпълнението на три кръгли маси по проект „Зелените трамваи търсят своя дом“ е част от
дейност 7 на проекта. Съгласно плана за изпълнение на проекта кръглите маси трябва да бъдат
проведени както следва:
1. Първа кръгла маса в третия месец на проекта (юли 2016 г.);
2. Втора кръгла маса в петия месец на проекта (септември 2016 г.);
3. Трета кръгла маса в шестия месец на проекта (октомври 2016 г.).
В изпълнение на посочения план на 13 септември 2016 г. се проведе втората кръгла маса.
Организацията за провеждането на кръглата маса включваше:
1. Съвместна подготовка между партньорите по проекта;
2. Събиране на данни по дейности 2 и 4 на проекта, изпълнението на които беше
представено по време на кръглата маса;
3. Изпращане на покани към участниците;
4. Изпращане на прес-съобщение към медиите;
5. Подготовка на материали за кръглата маса (презентации, брошури, пано)
6. Провеждане на кръглата маса;
7. Списък на участниците
8. Изпращане на прес-съобщение за проведената кръгла маса;
9. Оценка на резултатите от проведената анкета;
10. Последваща комуникация с участниците;
11. Медиен мониторинг.
По-долу са описани дейностите и резултатите от всеки етап от провеждането на кръглата маса.
1. Съвместна подготовка между партньорите по проекта:
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На 15 юни 2016 г. бе проведена среща между партньорите по проекта, на която бе взето
решението втората кръгла маса да се проведе на 13 септември. Домакин на втората кръгла маса
бе Чешкият център в София. В продължение на следващите седмици (в изпълнение на дейност 1
на проекта) беше извършена координация между партньорите, с оглед успешната подготовка за
провеждане на кръглата маса.
2. Събиране на данни по дейности 2 и 3 на проекта, изпълнението на които беше
представено по време на кръглата маса:
Основната дейност по проекта е съсредоточена в дейности 2 и 4, а именно – представяне
на резултатите от проведената анкета по време на първата кръгла маса, запознаване на
участниците с възможностите за трансформиране на депо Клокотница, както и изготвяне на
маршрути за движението на историческите трамваи. В изпълнение на тези две дейности беше
извършено следното:
-

С оглед на проведеното първо тематично пътуване с исторически състав – мотриса
МАН-Сименс 92 и ремарке Кардалев 501, както и подготовката на други пътувания,
бяха изследвани трамвайните трасета в София и забележителностити, намиращи се в
непосредствена близост до тях;

-

Беше извършено повторно посещение на депо „Клокотница“, с цел заснемане и
документиране на състоянието му. Посещението се проведе на 17 август.

В следствие на извършеното бяха съставени тематични маршрути, обхващащи в максимална
степен територията на града. На база на тези маршрути в последствие бе изготвена карта на
тематичните маршрути.
3. Изпращане на покани към участниците
В изпълнение на мерките за координация и управление на проекта подготовката на
поканата включваше одобрение от страна на координатора на Програма Европа 2016. Поканата
беше одобрена на 9 септември 2016 г., а на 10 септември беше изпратена по имейл до
предварително идентифицирани заинтересовани страни от Столична община, Столичен общински
съвет, Столичен електротранспорт ЕАД, ОП Туризъм, Министерски съвет, Народно събрание,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чуждестранни
дипломатически мисии, висши учебни заведения, неправителствени организации и др. – общо
над 200 души.
4.

Изпращане на прес-съобщение към медиите

В изпълнение на мерките за координация и управление на проекта подготовката на прессъобщението включваше одобрение от страна на координатора на Програма Европа 2016.
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Съобщението беше одобрено на 9 септември 2016 г., а на 12 септември беше изпратено по имейл
до предварително идентифицирани медии (БНТ, БНР, НоваТВ, БиТиВи и др.)
5. Подготовка на материали за кръглата маса (презентации, брошури, пано, дневен ред,
анкета)
Дневният ред на кръглата маса беше следният:

15:30 – 16:00 ч

Регистрация

16.00 – 16.05 ч

Приветствие към участниците от представител на Програма Европа

16.05 – 16.15 ч

Представяне на разработените тематични маршрути

16.15 – 16.30 ч

Представяне на разработка за трансформиране на депо Клокотница,
сдружение ГТИ

16.30 – 16.45 ч

Представяне на проект на арх. Кристиян Йорданов за
трансформиране на депо Клокотница

16.45 – 17.30 ч

Дискусия

Той бе съгласуван с координатора на Програма Европа 2016 при подготовката на поканата
към участниците.
От страна на екипа на проекта трима души – Васил Василев, Цанко Симеонов и арх.
Кристиян Йорданов имаха подготвени презентации, обединени в общ дизайн, съгласуван от
координатора на Програма Европа 2016 преди събитието.

6. Провеждане на кръглата маса
Кръглата маса беше открита от Цанко Симеонов (ръководител на проекта) и от
координатора по Програма Европа Цветомира Георгиева. Участваха над 20 души, включително
Симеон Славчев, общински съветник и член на ПК по Транспорт, Стефан Марков, общински
съветник и член на ПК по УТАДСЖП, представители на Столична община и на „Столичен
електротранспорт“ ЕАД, преподаватели от висшите технически и икономически училища в София,
учени от БАН, представители на неправителствения сектор, бизнеса и медиите.
Списъкът на участниците е приложен към настоящия доклад.
В резултат от проведената дискусия бяха събрани следните мнения от участниците:
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Относно тематичните маршрути:
-

Тематичните маршрути са добър начин за използване на предимствата на
историческите трамваи за достигане до културно-историческите забележителности на
столицата

Относно трансформирането на депо Клокотница
-

Запазването на сградата и халетата на бившето трамвайно депо Клокотница е
задължително, като превръщането му в културен център с музей на градския
транспорт е най-удачният вариант за това;

-

Съществуват възможности за експониране на съхранена археология, разположена в
рамките на комплекса „Трамвайно депо Клокотница“, а именно западна порта на
Сердика 2;

-

Обособяването на пространства за култура, редом до музея ще създаде допълнителен
интерес към мястото и ще привлича повече хора;

-

Особен интерес представлява възможността за събиране на едно място на запазените
исторически мотриси. Би било добре да бъдат разположени и тролейбуси и автобуси;

-

Необходимо е възстановяването на трамвайната инфраструктура в района на депото
така, че да може музея да функционира пълноценно, а именно – възстановяване на
трасе от депото към Лъвов мост; възстановяване на трасе по ул. Будапеща.

Подготвената анкета беше попълнена от 21 участника, като резултатите са качени на
интернет страницата на проекта и са представени в т.8 от настоящия доклад.
7. Списък на участниците
№

Име и Фамилия

Организация

Контакт

1

Веселин Василев

ИКЕМ

v.vasilev@emic-bg.com,

2

Райно Узунов

ИКЕМ

0899178914

3

Емил Михайлов

Столичен електротранспорт

emm_1968@abv.bg

4

Арх. Здравка
Аврамова

Сп. Архитектура

5

Марио Спасов

Topnovini.bg

Sofia@topnovini.bg

6

Даниела Златева

Външен експерт към

Dankazlateva.dz@gmail.com

zavramova@gmail.com
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комисията по транспорт към
СОС
7

Михаела Донова

Столичен електротранспорт

Adv_eltrans@mail.bg

8

Цветомира Георгиева

Програма Европа,
координатор

programaevropa@gmail.com,

9

Любомир Найденов

GTSofia.info

Lubomir_naydenov@abv.bg

10

Славина
Александрова

11

Арх. Валентина
Едрева

САБ – дружество Културно
наследство

vedrina@abv.bg

12

Кристиян Йорданов

Архитект

9k.yordanov@gmail.com,

13

Атанас Стефанов

Юрист

0879 265 609

14

Симеон Славчев

Общински съветник, СОС

Simeon_slavchev@yahoo.de

15

Силвия Дерибеева

Чешки център

deribeeva@czech.cz

16

Юлиан Панов

БДЖ

0878 680 710

17

Красен Панев

БДЖ

kr.panev@abv.bg

18

Васил Василев

Сдружение „Градски
транспорт и инфраструктура“

office@bgtransport.org

19

Виктор Чаушев

Сдружение Градски
транспорт и инфраструктура

office@bgtransport.org

20

Урб. Димитър
Андонов

Сдружение Градски
транспорт и инфраструктура

office@bgtransport.org

21

Инж. Цанко
Симеонов

Сдружение Градски
транспорт и инфраструктура

office@bgtransport.org

Slavina_Aleksandrova@abv.bg

8. Изпращане на прес-съобщение за проведената кръгла маса
След провеждането на кръглата маса беше изготвено прес-съобщение, което след
одобрение от координатора на Програма Европа, бе разпространено до медиите.
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9. Оценка на резултатите от проведената анкета
Особено важен резултат бе участието на представители от архитектурните среди, които
изложиха виждането си за запазване на сградния фонд на депо „Клокотница“ при
възстановяването му, като се приложат минимални намеси, с цел отговаряне на пожарните и
евакуационни изисквания. Само запазването на сградите би гарантирало устойчивост на целия
комплекс и съхраняване на уникалната му конструкция, особено на халетата. В допълнение, бяха
идентифицирани нови възможности за увеличаване на интереса към комплекса, а именно
допълването му с археология, намираща се в границите на имота.
10. Последваща комуникация с участниците
Съвместно с присъствалите общински съветници беше решено да се организира и проведе
представяне на проекта за трансформиране на депо Клокотница в културен център с музей на
градския транспорт пред представителите на постоянната комисия по транспорт в Столичния
общински съвет. Инициативата за това представяне бе на общинския съветник инж. Симеон
Славчев.
11. Медиен мониторинг
Провеждането на срещата беше отразено от множество електронни печатни медии, радиа
и телевизия, както следва:
Дата

Заглавие

Медия

13.09.2016

Информация
събития

14.09.2016

Нов опит за създаване на Музей на градския sofia.topnovini.bg
транспорт на София в депо „Клокотница“

17.09.2016

Гражданите
очакват
от
общинските Bta.bg
съветнициздрава работа за подобряване
качеството на живот в столицата

13.09.2016

Проектът "Зелените трамваи търсят своя БНР – Хоризонт, Хоризонт до
дом“
обед

13.09.2016

Проектът "Зелените трамваи търсят своя Allnews.bg
дом“

15.09.2016

Подкрепих идеята за създаване на Музей на simeonslavchev.bg
градския транспорт на София

в

рубриката

Предстоящи Cross.bg; Focus-News
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В заключение, проведената кръгла маса може да се счита за успешна, т.к. успя да
предизвика интересна и конструктивна дискусия за мястото на трамваите при представяне на
културно-историческото наследство на града. Особено важна бе положителната оценка за
разработените тематични маршрути. В не по-малка степен дискусията потвърди интереса на
гражданите за запазване на сградния фонд на трамвайно депо „Клокотница“ и трансформирането
му в културен център с музей на градския транспорт. За целта трябва да бъдат обединени
усилията на Столична Столична община, Столичен електротранспорт ЕАД и неправителствения
сектор. Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, като изпълнител на проекта „Зелените
трамваи търсят своя дом“, ще се стреми да гарантира устойчивост и последователност при
взимането на решения относно трансформирането на бившето трамвайно депо в културен център
с музей на градския транспорт и след приключването на настоящия проект.
Настоящият доклад е неразделна част от изпълнението на проект „Зелените трамваи
търсят своя дом“.
Изготвил: инж. Цанко Симеонов, ръководител на проекта
Дата: 14.09.2016 г., София
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