ПРОТОКОЛ No 2
От заседание на Обществения съвет за развитие на район „Овча купел”
На 6.12.2012 г., в заседателната зала на район „Овча купел”, се проведе събрание на
Обществения съвет за развитие на район „Овча купел”. Присъстваха всичките 13
учредители на съвета.
Събранието, водено от Юлияна Хаджичонева, беше открито в 14,30 ч. при следния
дневен ред:
1. Обсъждане на предложения за инициативи на Обществения съвет.
2. Изготвяне на Работен план.
3. Гласуване на дата за следващо събрание.
По точка 1:
Обсъдени бяха идеи за проекти, които изискват значими инвестиции и могат да бъдат
заложени за изпълнение в дългосрочен план:
- Според г-жа Котова от кв. „Горна Баня”, най-належащо е изграждането на
здравен център в „Горна Баня”. Може да се помисли и за възстановяване на
здравния център. Хората от квартала в момента са принудени да пътуват до
София при спешен случай. Г-жа Христина Семерджиева, председател на
обществения съвет обясни, че в момента се водят преговори с Министерството
на образованието, младежта и науката за предоставяне на имот, намиращ се на
ул. „Лотос” 17, в който да бъдат изградени здравен пункт и клуб на пенсионера.
- Според г-н Котов от „Горна Баня”, може би е по-спешно да се направи
канализация на квартала. Г-жа Христина Семерджиева информира, че в
момента – с пари по европейски проект, се завършват четири основни колектора
в район „Овча купел”, включително в „Горна Баня” и вилна зона „Горна Баня”.
Непосредствено след това ще стартира втори етап – за изграждане на
вътрешноквартални колектори в „Горна Баня”, вилна зона „Горна Баня” и
старата част на „Овча купел”. По проект, работата трябва да бъде завършена до
края на 2014 г. Дотогава не е целесъобразно да се залагат средства за
асфалтиране на улиците, под които ще минава новата канализация.
- По отношение на лошото състояние на банята в кв. „Горна Баня” г-жа
Семерджиева обясни, че самата баня се стопанисва от Министерство на
здравеопазването. Затова районната общинска администрация няма право да
извършва дейности, свързани с експлоатацията, или поддръжката й. За сметка на
това общината поддържа в много добро състояние паркът около банята, чиито
собственик е.
- На въпроса дали е възможно да се провери какви проекти съществуват и
дали е възможно да се кандидатства за включване в тях, Юлиана
Хаджичонева се ангажира да провери и да съобщи за такива възможности.
- Във връзка с изпълняваните в момента инфраструктурни проекти, г-жа
Семерджиева съобщи, че в момента се извършва проектиране на
реконструкцията на ул. „Народен герой”. Ще бъде извършен и частичен ремонт
на бул. „Монтевидео” – от болницата до Околовръстния път. Проблемът на
„Монтевидео” е, че в момент няма изградена канализация.
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На въпроса за построяването на бъдещия трети лъч на софийското метро
беше обяснено, че проектът е заложен в Проектна рамка 2014 – 2018. Тъй като
участъкът в ”Овча купел” е последен по проект, очаква се метрото да стигне в
квартала през 2018 г. Метрото няма да стига до кв. „Горна баня”.
Поставен беше въпросът за липса на помещение, което да бъде използвано за
клуб, или публични прояви, в „Овча купел”. По мнение на повечето от
участниците в срещата, за подобни събирания могат да се използват и
помещения в намиращите се в района читалища.
Отново беше обсъдена идеята за изграждане на парк „Кукуряк”. След среща
с кмета на София, предстои среща и с главния архитект на столицата. Г-жа
Семерджиева информира, че в момента се води дело с БАН за собствеността над
простиращата се на 50 дка бивша държавна ливада. Идеята е паркът да бъде
направен на този терен. Теренът е заложен като зелена площ в обшия
устройствен план, искаме промяна и в подробния устройствен план – така, който
и да е собственик на имота, ще може да изгради единствено парк на него, обясни
г-жа Семерджиева. Вече е изпратена такава молба.
Беше предложено членовете на обществения съвет да бъдат включени да
помагат на районната администрация в хода на делото.
Други проблеми, посочени на срещата:
o Лошото състояние на горната част на ул. „Бързарица” – повредена от
строителя на новите шест блока там
o Липсата на осветление при мостчето в горната част на Домуз дере (ул.
„Боряна” / ул. ”Народен герой”)
o Липсващи части от оградите на 149. и 66. училище, както и на 84. детска
градина
o Преминаването на натоварените с минерална вода камиони през центъра
на „Горна баня” сериозно поврежда улиците там
o Събира се подписка за удължаване на маршрута на автобус 260 и след
старческия дом в „Горна баня”, до къщите над боровата гора.

По точка 2:
Христина Семерджиева припомни, че основна задача на обществения съвет е да търси
начини за реализиране на отделни, по-малки проекти. Целта е заедно да се организира
набирането на средства за осъществяване на подобни проекти. Бяха направени
следните предложения:
- Г-н Пиргов предложи да се организира коледна музикална програма за
живеещите в старческия дом в „Горна баня”. В нея може да се включи и състав
от някое от читалищата.
- Предложено беше също решенията на обществения съвет да бъдат публикувани
на интернет страницата на район „Овча купел”, да се потърси също възможност
за окачване на информацията на входовете на по-големите магазини в района.
Участниците в срещата се обединиха около идеята, че:
- целта на обществения съвет е да обсъжда, предлага и опитва да осъществява
идеи, предложения и инициативи, които не са свързани с големи инвестиции и
могат да бъдат осъществени в по-кратки срокове и с помощта на жители на
района
- общественият съвет ще продължи да съобщава за проблеми от значим интерес за
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гражданите на района, и да бъде информиран за планирани и осъществявани
големи инвестиционни проекти
основна задача на обществения съвет е да информира съгражданите си за
новините и проектите, свързани с район „Овча купел”, както и да търси
съмишленици за осъществяване на инициативи в полза на жителите му
общественият съвет ще започне осъществяването на различни инициативи като
почистване на зелени площи, или засаждане на дръвчета, с които да покаже
активна гражданска позиция на жителите на района. Успешното
осъществяването на подобни, показващи ангажираност инициативи, ще се
превърне в основа за кандидатстване за финансиране на по-мащабни
инициативи.

По точка 3:
Решено беше следващото заседание на обществения съвет да се проведе през последния
четвъртък на февруари 2013 г.
Поради изчерпване на дневния ред, събранието на Обществения съвет за развитие на
район „Овча купел” беше закрито в 16,10 ч.

