Годишен отчет на фондация “Спаси България” за 2017г.

Неправителствената организация с нестопанска цел “Спаси България” бе
учредена на 6 април 2016г. с решение на Софийски градски съд по дело 270.
Целта на фондацията, регистрирана в обществена полза, е да подпомага
гражданското общество и местните институции в София и останалите
български градове чрез подобряване на комуникацията между публичните
институции и гражданите, подпомагане на местни общности и инициативни групи,
разработване на информационни и аналитични материали, подобряване на
градския транспорт в София и останалите градове и др. Членовете на екипа имат
дългогодишен опит в неправителствения сектор в България чрез участието си в
инициативите Спаси метрото, Спаси София и др.
Структурата на фондацията с дата 31.12.2017г. е управител - Христо Илиев и
настоятелство в състав Андрей Зографски, Борис Бонев, Гергин Борисов, Виктор
Чаушев и Христо Илиев. Този членски състав предоставя широка палитра от
експертиза, сред които по графичен дизайн, икономика, финанси, териториално
развитие, градски транспорт, градско развитие, география и др.
През 2016г. стартира дейността на фондацията, като основните проекти, върху
които работихме, бяха създаването на Съвет на общността към районна
администрация Средец (СОРАС), както и изготвянето на Единен стандарт за
визуална информация на наземния градски транспорт на София, приключен в
началото на 2017г.
През 2017г. работихме по редица дейности, насочени към подобряването на
градската среда в София, опазването на културно-историческото наследство,
запазването и развитието на градския транспорт, борба с някои от
най-належащите проблеми в столицата, както и подобряване на информацията в
метрополитена и трамвайния транспорт. Сред най-големите проекти, по които
работихме са:
- проект за облагородяване на Камбаните по Програма Европа 2017,
- създаването на нова визуална информация в столичното метро,
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-

акцията ни за въвеждането на нощен градски транспорт в столицата,
завеждането на първото колективно дело срещу столичната община за
мръсния въздух в София,
насочването на общественото внимание към некачествения ремонт на бул.
Дондуков и проблемите с изпълнението на оригиналното му задание,
участието в дискусия за бъдещето на Студентски град,
организирането на протест срещу столичния кмет поради редицата
проблеми в управлението на града,
инициативата за спасяване на трамвай 6 в Лозенец,
създаването на визуална информация за коледния ретро трамвай.

Следва представяне на някои от тези проекти.
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Проектът #СподелиКамбаните - проект за облагородяване
и социализация на монумента Камбаните и околното
парково пространство

Обобщена информация за целите, дейностите и резултати по проекта
Проектът “#СподелиКамбаните - проект за облагородяване и социализация на
монумента Камбаните и околното парково пространство” се изпълнява с
финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от фондация
“Спаси България”, в партньорство с Район Панчарево, Италианския лицей и Чешкия
културен център” е една инициатива на фондация “Спаси България”, която цели да
даде първоначален тласък на облагородителни и социализиращи дейности за парка
и монумента. Деветте предвидени дейности, изпълнени в периода 15 юли 2017 - 15
ноември 2017, имат за цел да са първа малка стъпка към следващи по-амбициозни
и още по-устойчиви мерки и инициативи. Дейностите са следните:
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-

орто-фото заснемане на монумента
почистване на бетонните постаменти с пясъкоструйка
възстановяване на художественото осветление на високия монумент
обновяване на знамената
обновяване на кошчетата
поставянето на информационни табели
организирането на Камбаните тур
провеждането на дискусия за Камбаните
изготвянето на пътна карта

Резултатите от тези дейности са изключително впечатляващи - обновена паркова
мебел; поставяне на осветление на върха на монумента, който вече ще може да се
вижда от града през нощта; обновен бетон, възвръщащ блясъка на Камбаните;
създаване на възможност на българи и чужденци да прочетат подробности за парка
на новите инфотабели; създаване на традицията на Камбаните тур, която ще
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продължи и догодина и дава възможност на посетителите да добият по-детайлна и
любопитна представа за парка и монумента; списване на документ обединяващ
огромно количество информация за историята и развитието на мястото, дейностите
по този проект и нужните бъдещи действия. Информацията за този проект достигна
до повече от 55 хиляди души във фейсбук, над 150 души присъстваха на
дискусията и обиколките, а десетки медии отразиха този проект и дейностите по
него.
Дейностите по облагородяване и популяризиране на Камбаните и парка около него
продължават и след приключване на този проект, като идеалната цел е през
2019г., когато се навършва 40-годишен юбилей на парка, да се организира голяма
международна асамблея на децата от цял свят.

Подробно описание на изпълнените дейности
Проектът се разделя на три части:
I - облагородяване на паметника и на пространството около него;
II - популяризиране на монумента чрез организиране на дискусия и организиран
тур с гид;
III - изготвяне на заключителен доклад с мерките, които трябва да продължат
инициативата за ревитализиране на мястото.
Ето и самите дейности.
I - облагородяване
Първа дейност: орто-фото заснемане на монумента
Тъй като в архивите на Направление “Архитектура и градоустройство” на СО липсва
каквото и да е професионално заснемане на Камбаните, въпреки че комплексът е
паметник на културата, се наложи такова да бъде извършено. Благодарение на
направеното орто-фото и геодезическо заснемане, изготвянето на всякакви бъдещи
проекти, свързани с монумента, вече са възможни. Екипът на арх. Милена
Каменова успя да заснеме паметника с дрон и геодезически инструменти. Последва
обработване на данните на специален софтуер и отпечатването им в специално
изготвен проект в няколко копия. Той беше внесен в НАГ, за да попълни
липсващите архиви.
Втора дейност: почистване на бетонните постаменти с пясъкоструйка
Десетилетията на недостатъчна поддръжка несъмнено са оставили своя отпечатък
върху паметника. Затова и почистването на бетонните постаменти на камбаните е
ключова дейност от проекта. Избраната и съгласувана с Националния институт за
недвижимо културно наследство технология е почистване с пясъкоструйка, с което
се връща оригиналният вид на бетона. Резултатите от изпълнението на тази
дейност са доста впечатляващи, като външният вид на бетона възвърна
оригиналния си блясък. Поради силната струя на почистващата машина,
елементите от бетона, които са в леко разпаднал се вид, бяха внимателно
заобиколени, за да не се влоши състоянието им.
Трета дейност: възстановяване на художественото осветление на високия монумент
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Предвид, че паркът се намира над Околовръстния път и немалко хора дори не
знаят за неговото съществуване, за нас беше важно неговото присъствие да се
забелязва не само през деня, но и през нощта. Затова заедно с Италианския лицей
беше постигната уговорка да се възстанови декоративното осветление на високия
монумент.
Беше наета вишка, бяха закупени и монтирани 16 прожектора - осем 50-ватови и
осем 100-ватови. 8 прожектора осветяват сферата горе, 4 прожектора са закачени
от външната страна на сферата и сочат надолу, а останалите 4 прожектора са
монтирани в шахтите в долната част на монумента, създадени именно за тази цел,
и осветяват нагоре. При извършване на ремонтните дейности в сферата, бяха
открити старите прожектори, които са били монтирани при откриването на
паметника, но отдавна неработещи. Кабелите въпреки това са изправни и се
използваха за захранване на новите прожектори. Камбаните вече имат
възможността да светят всяка вечер в подножието на Витоша.
Четвърта дейност: обновяване на знамената
В близост до монумента се намират три пилона, на които до изпълнението на този
проект имаше две малки знамена – българското и европейското, с размери 90 на
150 см. С тази дейност бяха закупени нови по-големи знамена с размери 150 на
350 см, както и беше поръчано ново - трето знаме. То съдържа логото на
асамблеята “Знаме на мира” - събитието, заради което бе създаден този парк и
монумента Камбаните. Преди да се инсталират знамената се предвижда и
боядисване на стълбовете, както и смяна на кордите със средства извън проекта.
Пета дейност: обновяване на кошчетата за отпадъци
В парка има десетки сини метални кошчета за отпадъци, включително и наскоро
поставени. Те обаче са в лошо състояние, от материал и с цветове, неподхождащи
на архитектурната стилистика на парка, както и много лесно увредими. Затова и с
тази дейност се закупиха нови и по-здрави кошчета за отпадъци, изградени от
бетон, което ще отива стилистично на бетонния монумент Камбаните. Кошчетата са
здраво закрепени за земята с желязо, за да се предотврати поругаването им и
бутането им. Бетонните кошчета са по-издръжливи от металните, по-качествени,
по-стилни, по-устойчиви и няма опасност да бъдат подпалени.
Шеста дейност: поставяне на информационни табели
До изпълнението на тази дейност на територията на целия парк никъде нямаше
поставена табела с туристическа информация за паметника и неговата история.
Затова и бяха изработени и поставени две информационни табели, които съдържат
основни данни за парка и организираните тук асамблеи, както и кратка история на
монумента. Важна част от инфотаблата е и картата на района, която стилизирано
показва къде се намира пикник поляната, къде - ботаническата експозиция и къде
- Камбаните. Двете табели са поставени на двата входа на монумента, за да могат
посетителите да се запознаят с историята на местността, от който и вход да
влезнат.
II - популяризиране
Поставихме началото на популяризирането на монумента още през декември 2016г.
с написването на статия, публикация в частна медия за култура, заснемането на
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паметника с дрон и създаването на двуезично рекламно видео - на български (за
родната публика) и на английски (за чужденци). Можете да видите българската
версия като напишете #СподелиКамбаните в youtube.com. Продължихме тези
усилия с Камбаните тур и дискусията по този проект.
Седма дейност: Организиране на Камбаните тур
Освен чисто физическото освежаване на паметника, в проекта са предвидени и
дейности за неговото популяризиране. Така бяха организирани няколко обиколки
на парка и монумента с гид. Организирането на т.нар. Камбаните тур се проведе
общо три пъти през октомври и ноември 2017 г., като всеки присъстващ имаше
възможност да чуе интересна информация за историята на парка и провежданите
там детски асамблеи. На трите събития дойдоха общо над 110 души, като често и
случайни посетители на парка също се присъединяваха и увеличаваха групата на
съответния тур. На всички тях бяха раздадени брошури, за да отнесат информация
за парка и вкъщи, както и да я покажат на близки и познати. Запознаването с
интересни факти за парка и монумента е ключово за това повече хора да опознаят
това място и да се повиши нетърпимостта към вандализирането му - важна част за
устойчивото опазване на облагородителните дейности, изпълнени по този проект.
Осма дейност: Провеждане на дискусия за Камбаните
В какво състояние се намира в момента този паметник на културата? Какви
дейности трябва да се предприемат на следващ етап, за да се подобри състоянието
му? Защо е толкова популярна пикник дестинация през лятото? Би ли могъл
монументът да бъде популяризиран не само сред софиянци, но и сред гостите на
града? Това са само част от въпросите, които обсъждахме по време на дискусията,
проведена на 10 октомври 2017 г. в Чешкия културен център. Гости бяха Румен
Доновски - зам. директор на Италианския лицей, арх. Милена Каменова ръководила орто-фото заснемането и Димитър Димитров от Фрий София Тур. На
събитието присъстваха около 40 души, включително представители на Столичен
общински съвет. Голяма част от присъстващите се включи активно в дискутирането
на отделните проблеми и идеи спрямо Камбаните
III - Девета дейност: Изготвянето на пътна карта за Камбаните
Последната и обобщаваща дейност е свързана със съставянето на документ, който
да опише историята на мястото, всичко свършено до този момент по проекта, както
и бъдещи действия и възможности за монумента Камбаните и парка, в който се
намира. Пътната карта е прикачена към документацията в хартиен и електронен
вариант.
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Нова визуална информация в столичното метро
Хората в центъра на новия стандарт

За да стане софийското метро още по-разбираемо, достъпно и удобно за всички
пътници, повече от година работихме по нов стандарт за визуална информация за
навигация. Поставяйки хората в центъра на този нов стандарт, нашият екип
проучи техните нужди и навици. Целта на този подход е да даде началото на нов
етап в развитието на софийския градски транспорт, да предостави на пътниците
унифицирана информация, която да им помогне за бързо, удобно и лесно
ориентиране в града. Същевременно с това, стремейки се да направим
оригинален, качествен и модерен продукт, с който всички да се гордеем,
подробно проучихме най-добрите и успешни европейски практики.
Старият „стандарт”

Старите обозначения в метрото трудно биха могли да бъдат наречени стандарт.
Липсата на наредба, регулираща навигацията в метрото и градския транспорт,
доведе до непоследователност в съдържанието и оформлението на табелите,
често объркващи пътниците, даващи им противоречива информация. Всеки
следващ участък на метрото е обозначен по различен начин като често
информацията се обновява бавно: направленията на двете метролинии,
отбелязването на изходите и значимите обекти в близост до станциите значително
се различават, а връзките с градския транспорт на много места не отговарят на
действителността.
Световните тенденции срещат български дизайн

Новият стандарт залага на минималистични и модерни форми, приоритизиращи
значението на съдържанието пред неговото количество, като успоредно с
текстовото съдържание използват цвят и форма за предаване на информацията.
Добавихме и нови, стандартизирани международни символи, указващи връзките
на метростанцията с околното пространство и близките значими обекти. Така
пътниците ще могат по-лесно да планират пътуванията си.

В целия стандарт се използва типография с характерна геометрия на буквите,
отговаряща на българската версия на кирилицата, разработен от талантливите
дизайнери на FontFabric. Шрифтът се нарича Kelson Sans и заслужено набира
популярност сред българските дизайнери. Оразмеряването на текстовете е
съобразено с препоръките на TfL (Transport for London).

При част от табелите, съдържащи информация подлежаща на честа промяна
(разписания на наземния градски транспорт например), заложихме на модулно
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оформление. Така актуалността на табелите е гарантирана без обслужването им
да е свързано с излишни разходи.

Сред нововъведенията, които този нов стандарт носи за София, е и номерирането
на изходите и входовете на метростанцията. Благодарение на тази новост
пътниците ще бъдат значително улеснени при своята ориентация. Вече те ще имат
възможност да помнят само една цифра вместо дълги и сложни имена. Подобна
практика се прилага успешно от години в много метросистеми в Европа: Париж,
Лондон, Мадрид, Будапеща…
Пътеводител – как да пътуваме с лекота?

За по-лесно и удобно ориентиране в метрото ви представяме част от новите
табели на метростанция Витоша.
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На входовете

На всеки вход на станцията са поставени табели, съдържащи
метролинията, която я обслужва, и номер на входа/изхода.

името ѝ,
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Във вестибюла

Влизащите във вестибюла пътници биват посрещани от широка табела, показваща
името на метростанцията и маркираща входа в платената зона и достъпните
крайни дестинации. След като преминат през турникетите, пътниците се
ориентират по табели, посочващи направлението на влаковете, спиращи на
различните перони.
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Тъй като метростанция Витоша засега е крайна за линия 2, единият перон ще се
ползва само от заминаващите влакове, а другият – само от пристигащите, който
се отбелязва с надпис “Не е вход”.
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На перона

Всяка от табелите, намираща се на перона, е разделена на две полета. Полето,
което е по-близо до коловоза, посочва крайната спирка и номера на линията
обслужваща станцията. Второто поле показва посоката на изходите. Освен
номерата им, в него се описва тяхната достъпност за хора с намалена
подвижност, какъв градски транспорт може да бъде достигнат, както и значимите
обекти в района.
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В подлеза
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Пътниците напускащи станцията са водени до предпочитания от тях изход чрез
система от табели. Тя е замислена така, че наближавайки търсения изход, те да
съдържат все по-подробна информация за налични връзки, близки обекти и др.
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Излизащите от станцията пътници виждат всички изходи изброени в касовата
зала, а с излизането си от платената зона получават допълнителна информация
на другите табла разположени в подлезите.
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На изхода

Последните табели, които пътниците виждат напускайки
указващи посоката, името и номера на изхода. Освен това,
цялата нужна информация за значимите обекти и линиите
транспорт. На показаната снимка табелата още очаква
поставени модулите с линиите на наземния транспорт.

станцията, са онези
подробно е подадена
на наземния градски
върху нея да бъдат
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Новите символи

Нашият стандарт съдържа нови за метрото международни символи, представящи
информацията по лесен за разбиране начин. Те са разделени в няколко групи: за
връзка с градския транспорт; за транспортни възли (железопътни и автогари,
летище, паркинги); за значими или туристически обекти, намиращи се в
пешеходна достъпност до станцията, както и за достъпност за хора с намалена
подвижност.

Карта на софийското метро
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Освен вече известната на софиянци генерална схема на метрото, разположените
на пероните карти на софийското метро съдържат и много по-подробна
информация за района около станцията. Тя показва разположението на изходите
и спирките на градския транспорт, образователни и здравни заведения,
институции, търговски центрове, посолства и туристически обекти в пешеходна
достъпност до станцията.
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Връзки с градския транспорт и интервали на движение

За да бъде визуалната информация максимално интегрирана, новите карти
описват и номерата и направленията на линиите на градския транспорт
20

обслужващи близките до метростанцията спирки. На същото място е разположена
и подробна информация за интервалите на движение на метрото в различните
часове на деня, както и работното време на станцията (първи и последен влак).
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Инициативата
за
транспорт в София

въвеждането

на

нощен

градски

През последните години София се утвърди като най-големият притегателен
център за компании с нестандартно работно време, а от скоро – и като все
по-популярна туристическа дестинация. Въпреки това, София остава последният
толкова голям град в Европа без подобна услуга. Доказано е, че градовете със
система за нощен градски транспорт осигуряват много повече възможности за
бизнеса, културния и развлекателния живот, туризма, подобряват мобилността и
гарантират по-висока безопасност както на пътя, така и в кварталите.

22

Ако искаме София наистина да е приветлив за иновативния бизнес, Общината
трябва да осъзнае, че има хора, които работят с нестандартно работно време, че
животът в града не спира. София не спи! София работи, изобретява, празнува,
вдъхновява непрестанно. Нашият град е буден, но след 23:30 часа, всяка вечер,
възможността му да се придвижва с градски транспорт му се отказва, а такситата
остават единствена алтернатива.

Нашият екип иска това да се промени. Затова преди две години детайлно
проучихме всички възможности, разработихме и безвъзмездно предложихме на
Столичната община система от седем нощни автобусни линии, гарантираща
адекватното обслужване на софиянци, които, противно на мнението на
администрацията, не заспиват в 23:30 часа.

Затова предприехме обширна кампания за въвеждане на нощен транспорт, който
да позволи на София да заживее пълноценно. Ключова част от кампанията е
инициираната от нас подписка, целяща да даде ясен сигнал за непримиримост и
да създаде силен обществен натиск, който да накара Общината да влезе в 21-ви
век.

Така на 1 февруари 2018г. внесохме официално предложението ни за въвеждане
на нощен градски транспорт заедно с 31 475 подписа събрани през лятото на
2017г. Резултатът - София най-после има редовна нощна услуга на градския си
транспорт, макар и в доста по-орязана версия спрямо нашето предложение.
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Колективен иск срещу Столичната община
прекомерно мръсния въздух в столицата

заради

На 29 май 2017г. внесохме в Софийски градски съд три колективни иска срещу
Столичната община.
В чий колективен интерес сме завели исковете (кой е “колектива”):
●

живущи, работещи и учащи на територията на СО граждани;

●

в периода от 2015 до 2017г.;

●

наследниците на софиянци, които са починали в следствие на мръсния
въздух;

Какви са основанията на исковете:
И трите иска имат едно общо основание – неправомерното бездействие на
Столична община по отношение на задълженията й за управление и контрол на
дейностите по качеството на атмосферния въздух над територията й. Т.е. –
твърдим

неизпълнение

на 5 конкретни нейни задължения за периода от
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01.01.2015г. поне до 29.05.2017г., които са довели до замърсяване на въздуха в
София:
●

Липса на Програма за КАВ (качество на атмосферния въздух) – чл.27 ЗЧАВ
(Закон за чистотата на атмосферния въздух);

●

Непредприемане на мерките за осигуряване на чист въздух по чл.28а ЗЧАВ,
а именно:

– да създават зони с ниски емисии на вредни вещества;
– да ограничават употребата на определени видове горива за битово отопление
от населението;
– да ограничават движението на моторни превозни средства.
●

Липса на актуален Оперативен план за ограничаване на уврежданията
върху здравето на населението, когато съществува риск от превишаване на
установените

норми

или

алармени

прагове,

при

неблагоприятни

метеорологични условия и други фактори по чл. 30 ЗЧАВ;
●

Липса на искания за по-строги норми за емисии от неподвижни източници
по чл. 9, ал.6 вр. ал.5 ЗЧАВ;

●

Бездействие и неефективни действия по отношение задълженията на СО да
информира гражданите за замърсяването.

Какво искаме:
Ние не искаме обезщетение от Столична община, това могат да го искат само
отделните

граждани

в

отделни

производства,

но

те

ще

се

ползват

от

констатациите на съда при решаване на настоящите колективни искове. Трите
иска имат три отделни искания, както следва:
●

Да се установи бездействието на СО в периода 2015-2017-та година, което
е довело до замърсяване и евентуално е увредило здравето на граждани;

●

Да се преустанови противоправното бездействие;

●

Да се предприемат мерки за компенсиране на увредения колективен
интерес (тук са всякакви мерки, които СО може да предприеме, за да
подобри околната среда в София);
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Протести и подписка за запазване на трасето на трамвай 6
в Лозенец
Стана практика всяка година Столичната община да нанася унищожителни удари
върху системата на градския транспорт на София. Преди две години гражданите
на София станахме свидетели на неаргументирано шоково увеличение на цената
на билета с цели 60%. В замяна получихме обещания – до две години щяхме да
се возим на стотици нови автобуси, концесионираните линии щяха да са в
миналото, значителна част от трамвайните трасета щяха да бъдат ремонтирани,
щяхме да ползваме електронни билети, които да важат 90 минути. Всеки днес
може да прецени дали тези обещания са факт.

Едно от най-големите неспазени обещания се отнася за трамвайното трасе до
басейна Спартак в кв. Лозенец. Точно две години след като “временно, за година
и половина, заради строителството на метрото” трамвай №6 до кв. Лозенец бе
спрян, Столичната община отказва да възстанови движението на трамваите в
Лозенец. Нещо повече – тя се готви да ликвидира, този път завинаги, поредното
трамвайно трасе, въпреки изричното обещание на кмета Йорданка Фандъкова и
председателя на СОС Елен Герджиков – политическите лица с най-много власт в
Столичната община.

Това трасе е жизненонеобходимо за Лозенец – голям квартал в близост до
центъра, чието уплътняване с ново строителство продължава. Важно е и защото е
част от необходимата базова инфраструктура, благодарение на която може да
функционира, да се развива и надгражда трамвайната мрежа на столицата.
Закриването на трамвайните трасета и линии неминуемо води до проблеми по
цялата мрежа – по този начин тя губи своята всеобхватност и гъвкавост, а
неудобствата за все повече пътници се увеличават. Така се ражда порочният кръг
на закриване на линии, отлив на пътници, повече задръствания, замърсяване и
по-неудобен град за всички.
Махаме екологичния транспорт в най-замърсената столица в ЕС?

Тази констатация звучи като лоша шега, но е напълно сериозен и реален
проблем. През последните няколко години общината е закрила почти 10
километра трамвайни трасета, лишавайки множество квартали от бърз и
екологичен транспорт и принуждавайки гражданите да разчитат на личните си
автомобили. И всичко това се случва на фона на огромно обществено недоволство
породено от смъртоносните нива на замърсяване и липсата на адекватен отговор
от страна на Общината. Не бива да се забравя и друго неспазено обещание –
основна теза в предизборната кампания на кмета Йорданка Фандъкова беше
превръщането на София в Европейска зелена столица. Веднага след спечелването
им обаче тя забрави тези думи и сякаш активно работи в обратната посока.
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Въпреки над 6000 събрани подписа в подкрепа на запазване на трамвайното
трасе в Лозенец и редица протести с блокиране на бул. Арсеналски и
кръстовището с бул. Черни връх, както и въпреки изричното обещание на
кметицата, че трамвайното трасе няма да бъде премахвано, през 2018г. стана
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ясно, че ще се случи точно обратното. Лозенец повече няма да може да ползва
трамвай 6.
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