ПРОТОКОЛ 3
От заседание на Обществен съвет на СО – район „Овча купел”
Дата:
Място:

07.03.2013 г., начало 14.00 ч.
заседателна зала на СО – район „Овча купел”

Дневен ред на заседанието:
1. Предложение за приемане на доц. Ангел Иванов, преподавател в НБУ, за член на обществения
съвет
2. Обсъждане на възможности за кандидатстване по проекти на МРРБ (оперативна програма
„Регионално развитие”)
3. Разни
Решения:
По т. 1: беше направено предложение членовете на Обществения съвет да гласуват за приемане на доц.
Ангел Иванов. След явно гласуване, предложението беше прието единодушно от присъстващите.
По т. 2: Юлиана Хаджичонева даде информация за няколко направления и конкретни проекти, по които
може да се кандидатства. Като най-подходяща – съгласно статута на обществения съвет, беше посочена
инициативата за решаване на малки екологични проблеми, управлявана от фондация „Екообщност” и
финансирана от Charles Stewart Mott Foundation. За подкрепа могат да кандидатстват идеи и инициативи
по локални проблеми, които създават дискомфорт, смущават жителите на даден район, или могат да
доведат до екологично замърсяване. Такива са липсата на осветление по дадена улица, ако създава
опасност от престъпни посегателства, незаконни сметища, постоянен източник на силен шум, или други
подобни казуси.
Предложено беше да се обсъдят няколко актуални проблема, за да се излезе с общо решение за една, или
две идеи, които да кандидатстват за финансиране.
- Нейчо Кърпачев информира присъстващите, че е поел ангажимент пред ръководството на 88. СОУ да
повдигне въпроса за басейна на училището. Той може да бъде ползван от жителите на целия квартал
„Овча купел”.
- Като проблем беше посочен пътят около бетоновия възел, покрай реката – от бул. „Монтевидео” покрай
училището.
- Николай Говедаров повдигна въпроса за осъществяването на контрол по правената корекция на река
„Суходолска”. Както обясниха участници в съвета, това не е предмет на дейността на сдружението.
Възложител на дейностите е Столична община. Нито общественият съвет, нито районната
администрация на „Овча купел” имат правомощия да контролират работата на фирмата-изпълнител.
- Юлиана Хаджичонева предложи да се помисли за създаване на специална зона за разхождане на кучета
в парка срещу старата баня. Може също да се разработи разяснителна кампания за собствениците на
домашни любимци, с която да се обясни необходимостта от разхождането им само на определени за това
места.
- Предложено беше и да се помисли за възможността за поставяне на химически тоалетни в парка и на
последната спирка на автобус 260 - кв. „Горна баня”
- Според Иван Шаранков, идеята за създаване на парк „Кукуряк” също може да кандидатства като
екопроект – например за изграждане на алеи, или засаждане на дръвчета. Както стана ясно от
обсъждането обаче, в момента тече съдебно дело за изясняване на собствеността върху земята. Докато не
завърши делото и не бъде направен цялостен проект за изграждане на парк е немислимо влагането на
средства в идеята. Участниците в заседанието предложиха да се изчака и срещата с главния архитект на
София, на която също ще се обсъжда идеята за нов парк.
След обсъждане беше предложено обществения съвет да кандидатства за финансиране на идеята за
обособяване на площадка за разхождане на домашни любимци в парка срещу старата баня в „Овча
купел”. Средства ще бъдат поискани и за разяснителна кампания към стопаните - да разхождат кучетата
си само на определените за това места, както и да имат грижата да почистват след тях. Конкретните
действия – поставяне на декоративна ограда, указателни знаци и табели около зоната за разхождане на
домашни любимци, ще бъдат планирани в зависимост от осигурените в подкрепа на идеята средства.
По т. 3: Васко Пиргов предложи членовете на обществения съвет да се включат в пролетното
почистване, като изберат ден преди датата, определена за цялата страна. По този начин ще бъде даден
пример за ангажираност с каузата. Ще бъдат поканени да се включат не само жителите на района, но и

децата от училищните еко кръжоци. За организиране на това събитие беше приета датата 6 април.
Участниците в Обществения съвет се ангажираха да популяризират идеята сред съгражданите си. Ще
бъде потърсена възможност и за засаждане на дръвчета в почистените площи.
Асен Александров предложи да се организира почистването на две места – освен в парка срещу старата
баня на „Овча купел”, също и в парка в центъра на „Горна баня”.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 15,40 ч.

