РАЙОН „ТРИАДИЦА“ - СЪРЦЕТО НА СОФИЯ

ВИЗИЯ 2025

ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ ЗА Б Ъ Д Е Щ Е Т О

С финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа, 2015 г.

РАЙОН "ТРИАДИЦА" - граници:
•

на север с ул. "Позитано";

•

на юг - с Околовръстен път;

•

на изток - с бул. "Витоша”, ул.
"Фритьоф Нансен“, бул. "Черни

връх“,

ул.

"Славище“,

"Арсеналска“,

ул.

ул.

ул.

"Козяк“,

"Сребърна“, бул. "Черни връх" до
Околовръстен път;
•

на запад - с бул. "Хр. Ботев“,
бул. "Прага“, ул. "Иван Гешов“,
бул. "България“.

ВИЗИЯ

2025

Районът е една от най-старите и запазили традициите си части на
София:
 градската среда е все още запазена, макар и накърнявана от
липсата на правила и стандарти за застрояване и съобразяване
със съществуващия облик;

 обществеността е относително единна, но все по-рядко успява
да отстои правото си на глас по редица важни за района
въпроси;

 районната

администрация,

в

рамките

на

това,

което

нормативната уредба й позволява, съумява да инициира, да
участва в партньорства и да подпомага редица местни дейности
и инициативи.
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„Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до
2025 г. – общо начинание на гражданите и районната
администрация”:
 първи

стъпки

взаимоотношения

в

изграждането
между

на

гражданите

нов
и

модел

на

местната

администрация в столицата;
 общностно взаимодействие между гражданите и районната
администрация,

одобрено

от

представители

на

СОС,

възникващо отдолу нагоре за определяне на визията за
развитие на района до 2025 г.
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Изработването на Визията цели да зададе параметрите за
дългосрочно развитие на район „Триадица“, така както го
виждат представителите на заинтересованите страни в него:
 да позволи на всеки да се припознае с бъдещето на мястото,
в което живее, работи или управлява;
 да обедини различни хора и мнения в името на устойчивото
развитие на района;
 да даде нова градивна насока в общите действия.
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Визия 2025 отразява вижданията и желанията на граждани,
професионални

общности

и

районната

администрация

относно нивото на развитие на район „Триадица” през 2025
година.

Участниците в изследванията биха искали след 5 години
район „Триадица“ да бъде олицетворение на:

ЗЕЛЕНА И МОДЕРНА ЗОНА НА 21 ВЕК
КРАСИВА СРЕЩА НА МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

ВИЗИЯ

2025

Посока - Район „Триадица“ 2025 година:
 Какъв искаме ДА БЪДЕ Районът?
 Каква искаме да е АДМИНИСТРАЦИЯТА на Района?
 Какво ще означава ДА СЕ ЖИВЕЕ там?
 Какво ще означава ДА СЕ РАБОТИ на територията му?
 Какво ще означава ДА СЕ ПОЧИВА в него?
 Какво ще означава ДА СЕ УЧИ там?
 Какво ще означава ДА СЕ УЧАСТВА в живота на района?
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Какъв искаме да бъде район „Триадица“ през 2025 г.?
 Интерпретирана и модерна градска среда, която творчески осмисля
историческото наследство и тенденциите за бъдещо развитие

 Еднакво и равномерно развити зони на Района, подчинени на обща
визия и приоритети за развитие
 Разширена и обединена зелена система – поддържани и възстановени

улични дървета и градски градинки в района
 Осъществен

и

достъпен

„зелен

коридор“

от

бул.

„Витоша“

до

планината Витоша
 Развита модерна транспортна схема, с приоритет върху градския
транспорт и споделеното пътуване

ВИЗИЯ

2025

 Добро място за пешеходци и велосипедисти
 Достъпен,

осигурен

и

спокоен

за

майки

с

колички,

деца,

велосипедисти и хора в неравностойно положение
 Даващ възможности на децата да учат, играят, спортуват и се
забавляват
 Предлагащ различни възможности за стимулиране на културния
живот
 Район с реализирани значими проекти - след обществено обсъждане
и при прозрачни процедури; добре регулиран и контролиран
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АДМИНИСТРАЦИЯТА на Район „Триадица” през 2025 г. е:

 Отворена, отговорна и откликваща към проблемите на хората
 Модерна, комуникираща и администрираща електронно
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ДА СЕ ЖИВЕЕ в район „Триадица“ през 2025 г. ще
означава:
 Благоустроени квартали с еднакви по качество публични
услуги, независимо дали живеем в центъра или в
периферията на Района
 Изградена

система

от

свързани

паркове,

градски

градинки и зелени площи, и лесен достъп до Витоша,

осигуряващи здравословна среда
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ДА СЕ РАБОТИ в район „Триадица“ през 2025 г. ще
означава:
 Възможности за лесно и бързо придвижване до работното
място с градския транспорт, пеша или с велосипед

 Добри и безопасни условия на труд
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ДА СЕ ПОЧИВА в „Триадица“ през 2025 г. означава:
 Възможности

за

активно

придвижване,

добър

велосипеден транспорт, отдих, почивка и активен спорт
 Повече безплатни места за почивка и спорт на открито и
закрито,

с

модерни,

екологични

и

нискобюджетни

съоръжения, където деца и възрастни да почиват и
спортуват
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ДА СЕ УЧИ в район „Триадица“ през 2025 г. означава:

 Лесен достъп до публични и частни детски градини и
училища, които предоставят качествени образователни

услуги
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ДА СЕ УЧАСТВА в живота на района през 2025 г.

означава:
 Да се следи за спазването на ясни правила и
регулации

за

строителство,

паркиране

и

озеленяване
 Да се получава информация за случващото се в

района по удобен за заинтересованите страни начин
 Да се взима предвид навреме и „на място“ мнението
на заинтересованите страни за бъдещето на Района
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Създаването на визия за дадено населено място е
сериозно предизвикателство, особено в изключително
кратки срокове, с малък бюджет, голям обем работа и
желание на екипа да въвлече повече участници,
отколкото изброените условия позволяват.
При изработването на Визията се опитахме и успяхме
да провокираме представителите на различните
заинтересовани страни да помислят за бъдещето, да
помечтаят за него, да споделят какво искат и какво
трябва да се направи за да се случи общата ни мечта
за района.
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Създадената
Визия
2025
не
претендира
да
е
изчерпателна. Тя трябва и доколкото зависи от нас и
колегите ни от Района ще бъде доразвита в повече
детайли.
Резултатите от проекта нито са обстоятелствени, нито са
всеобхватни, но са отлична основа за последващи
анализи по жилищни комплекси и квартали от Района,
проучвания в различните области на живота в Района,
както и иницииране на бъдещи общи проекти и
застъпнически кампании, имащи за цел осъществяване
на желаната визия.
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Настоящият документ е първият опит да се зададе посока
на мислене, обобщаваща цели и приоритети за
десетгодишен период, които впоследствие да бъдат
подложени на по-широко обсъждане, ако се налага
редактирани и накрая приети от широката общественост
в района.
Надяваме се и вярваме, че както Столичен общински
съвет, така и ръководството на Столична община ще
вземат предвид мненията, констатациите, изводите и
препоръките, изразени във Визията и ще съгласуват с тях
бъдещите си действия и планове за промени в район
„Триадица“!
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Проект „Създаване на Визия за развитие на район
„Триадица“ до 2025 г. – общо начинание на гражданите
и
районната
администрация”
се
реализира
с
финансовата подкрепа на Столична община Програма
Европа, 2015 г.
Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични
политики” носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия
документ.
Мненията
и
заключенията,
изразени в него, не представляват официално становище
на Столична община.

www.forum-bg.org
ВИЗИЯ

2025

