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„Овча купел” е доброто място за живеене
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Г-жо Семерджиева, добро място за живеене ли е „Овча купел”?
Природните дадености, зеленината, ниското застрояване, особено в старата част, многото училища и
културните традиции – всичко това прави района привлекателен за живеене. И място, където спокойно
да отглеждате децата си. Голяма част от хората идват тук именно заради близостта на планината. За мен
тя е невероятно предимство.
Защо обявихте конкурс
„Изкуството на паметта”?
Има ли исторически данни за
развитието на района?
Макар и все още оскъдни,
данните за района са много
интересни. На мястото, където
сега се издигат блоковете на
жилищния комплекс, едно
време е имало ливади, на които
хората от околните села са
отглеждали животните си.
Оттам идва и името. Старата
част пък е свързана с
минералните извори. Хората са
започнали да се заселват през
20-те години на миналия век.
През 1933 г. е открита банята,
малко след това е построен и
санаториумът.
Част от района обхваща и квартали отвъд Околовръстното шосе?
Горна баня и Суходол са възникнали значително по-рано като самостоятелни населени места. За тях има
издадени книги с исторически данни. В момента допълваме информацията, искаме да ги представим и
със съвременния им облик. Ще разчитаме на архивни документи, запазени в местните читалища. Сигурна
съм, че ще намерим изключително интересна информация. Много от читалищата са основани в началото
на миналия век и оттогава развиват и пазят българските традиции. Красноселското има самодеен
драматичен театър от 1924 г., през 1931 г. започва да издава свой вестник „Известия”. Горнобанското
читалище е основано през 1926 г. Местните жители могат да се похвалят със запазените автентични
народни традиции и фолклор, певческата формация, детската танцова трупа... Ежегодно организират
чествания на по-големите празници, успешно ни представят на национални и международни фестивали.
По същото време е създадено и читалището в Суходол. То и до днес поддържа старите празници, обичаи
и фолклор. Макар и по-нови, останалите читалища също развиват школи по танци, изобразително
изкуство, музика, театър.
Споменахте за минералните извори...
И двете бани са паметници на културата. Тъй като са държавна собственост, ще работим заедно с
правителството за възстановяването им. Имаме огромно желание да облагородим и парковете, в които се
намират.
Самите минерални извори са известни с лековитите си качества. Водата в Горна баня е питейна. Тази в
Овча Купел има по-различни свойства. Не напразно там е построена една от най-старите и големи
болници за рехабилитация и долекуване у нас.
Каква е материалната база на училищата и детските градини?
Твърдя, че училищата и детските ни градини разполагат с добра материална база. Това е особено важно
за родителите, когато избират къде да запишат децата си. Мога да дам за пример 88. СОУ, където се
изгражда голям спортен комплекс. Той ще е придобивка за цяла София – с прекрасни басейн и зала за
баскетбол и волейбол. Надявам се да е готов до края на годината. В 149. училище сме подготвили две

групи за приемане на петгодишни деца. Що се отнася до детските градини – все още има недостиг на
места. Надяваме се обаче с изграждането на проектираната градина в кв. 20 да решим този проблем.
Разбирам, че сте готови за новата учебна година?
Да. Завършихме всички ремонти. И училищата, и детските градини чакат своите деца. За улеснение на
родителите качихме информация на нашата интернет страница. Така всеки може да разбере
предварително кога отваря врати неговата градина или училище.
А кварталните площадки за игра – разбрах, че по тях имате доста работа...
Вярно, особено що се отнася до новите квартали. Площадките са крайно недостатъчни, много от тях не
са и в добро състояние. Работим по възстановяването им и построяването на нови, ще поставяме фитнес
уреди на открито. Ще станат привлекателни места за спорт и социални контакти. Разчитаме на
съпричастността и помощта на хората.
Всъщност район „Овча купел” като че ли е вторият по брой на висшите училища след Студентски
град?
На практика – да. Тук са Нов български университет, Висшето строително училище, Висшето училище
по застраховане и финанси, Франкофонският институт по администрация и управление... Не бих искала
да пропусна Италианския лицей и професионалните гимназии по електроника и автоматика и по селско
стопанство.
Какви са по-важните инфраструктурни проекти?
Изграждаме четири главни колектора за отпадни води. Три са в „Горна баня”, един – по ул. „Любляна”.
Ще бъдат готови през 2012 г. Успоредно с това работим по втори проект – за вътрешнокварталната
канализация в кв. „Горна баня”, вилна зона „Горна баня”, старата част на „Овча купел”.
В момента се изграждат пет главни колектора и в Суходол – с обща дължина над 2 км. Подменя се и над
километър водопровод.
И ще продължите с останалите квартали?
Изграждането на канализация във всеки квартал е наш приоритет. Така че ще продължим работата със
собствени средства и с пари от еврофондовете. Сега изпълняваме два проекта по Оперативна програма
„Околна среда”. Целта е ясна – благодарение на чистия въздух, красивата природа и непрекъснатите ни
усилия за подобряване на инфраструктурата да направим района още по-привлекателен за живеене.

