ПРОТОКОЛ
От заседание на Гражданският съвет към кмета на район Овча купел,
проведено на 13.02.2020 г. в 149 СУ „Иван Хаджийски“, гр. София

Модератор: Неда Дойчинова

НЕДА ДОЙЧИНОВА: Всички Вие получихте дневния ред. Срещата ще се проведе при
следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Защо се създаде Гражданския съвет? Основни моменти от Правилника за дейността.
Представяне на Изпълнителния съвет.
Изслушване на кандидатите за нови членове на Гражданския съвет.
Формиране на работни групи. Избор за координатори на създадените работните
групи – етажна собственост; зелени системи и екология; култура, образование,
социални дейности и спорт; транспорт и транспортна инфраструктура и устройство
на територията.

Напомням, че членството в Гражданския съвет е абсолютно доброволно и не носи никакви
привилегии, а по-скоро отговорности и ангажименти за защита на гражданския интерес.
5. Къде е район Овча купел в бюджет 2020 на Столична община? Въпроси и
обсъждане.
6. Други.
Днес с нас са: Кметът на Овча купел г-н Ангел Стефанов и общински съветници от
Демократична България в СОС – Методи Лалов (председател на групата) и Яна
Тодоранова.
Целта на срещата тази вечер не е да изясняваме някакви локални или индивидуални
казуси, а да се коментира цялостното развитие и визията на район Овча купел. Знаете, че
кмета г-н Стефанов има приемно време - всеки петък преди обяд с предварително
записване на телефоните в началото на седмицата, всеки може да бъде изслушан и да се
решат възникнали проблеми. Освен това всички писма, вкл. и на електронната поща на
общината, вече се входират в деловодството, разпределят се по компетентност, след което
се изпращат отговори.
И сега давам думата на Ангел Стефанов – кмет на район Овча купел.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Добър вечер! Благодаря на всички, че сте тук да поговорим, да
мислим по-скоро как можем да направим нашия район по-привлекателно и по-хубаво
място за живеене, за отглеждане на нашите деца, и за прекарване на свободното време,
нещо, което е много важно, защото към момента район Овча купел има характеристиката
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на един квартал „спалня“, отколкото място, в което могат да случват някакви социални,
културни и други събития.
Аз ще се опитам да бъда много кратък в първоначалното представяне на това какво си
представям, че ще бъде Гражданския съвет. Разбира се всеки един от Вас в някакъв
момент, особено новите членове, също могат с няколко думи да кажат те как си представят
работата на Гражданския съвет и с какво могат да бъдат полезни. Може би, найинтересната част от днешното ни събиране ще бъде представянето и коментар, разбира се,
на бюджета на Столична община, и в частност какво този бюджет предвижда за район
Овча купел. (Представя се презентация.)
Може би както виждате, аз съм набелязал четири основни цели на Гражданския съвет. На
първо място, както казах вече, Гражданския съвет да генерира някакви идеи, някакви
визии, предложения за развитието на района. Сигурен съм, че много от Вас имат свое
собствено виждане как трябва да се развива района и разбира се в някакъв подходящ
формат ще бъда много щастлив да чуя и да се опитам по някакъв начин да го впиша в
моята програма за общината.
На второ място, следващата цел на Гражданския съвет си представям да е да се проучват
нагласите и мненията на хората, с оглед предстоящите решения. Макар, че районната
администрация няма кой знае какви правомощия, има все пак някакви решения, които се
взимат на ниво районна администрация. Разбира се, тези правомощия са в някаква степен в
зависимост от голямата община, Общинския съвет при ясно изразена роля. Такива
решения могат да бъдат взимани. В този смисъл е хубаво да знае, има ли едно такова
решение, примерно, подкрепа сред гражданите на района или няма. Може би си спомняте
например, в старата част имаше миналата година идея да се въведе еднопосочно движение.
Администрацията действаше прибързано на своя глава – въведе се еднопосочно движение.
След това се оказа, че гражданите не са щастливи от това еднопосочно движение и се
наложи връщане назад. С тази разлика, че бяха изхарчени може би десетки хиляди лева за
знаци, които бяха поставени и след това премахнати. Така, че този момент за проучване и
получаване за обратна връзка за това какво очакват хората, мисля че е много важен.
На трето място очаквам всеки от Вас със собствени сили, контакти, знания по някакъв
начин да лобира и подкрепя решения ,които категорично са в полза на цялата общност.
Разбира се влагам в думата „лобира“ положителния смисъл, защото за разлика от САЩ,
където това нещо е регламентирано и общоприето, при нас думата „лобизъм“ има друг
смисъл, че това е нещо, което не е добре. В този смисъл разчитам, че всеки, който се
ангажира с каузата на Гражданския съвет в някакъв момент според възможностите си, пак
подчертавам, ще помага за това да се реализират идеи, които всички да споделяме.
Не на последно място Гражданския съвет, според мен, трябва да контролира и независимо
от това дали открива някакви недостатъци или позитиви в работата на администрацията,
трябва да контролира това, което вижда. По този начин смятам, че хората ще си създадат
една правилна преценка за това какво работим, колко работим, можем ли да свършим
някаква работа по принцип и дали е в нашите правомощия.
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Трябва да подчертая отново, че Гражданския съвет, според мен, не трябва да е средство и
място, където да се излагат индивидуални проблеми. Всички се сблъскваме с някакви
пороци на публичното управление, но не мисля че Гражданския съвет е мястото, където
някой трябва да настоява да му се асфалтира дупката пред блока или пред къщата, да му се
отрежат два клона или едно дърво, или някакви такива дребни въпроси да ангажират
вниманието на много хора с индивидуалните си проблеми. За това, което стана дума има
си канален ред, по който могат да се подават сигнали, приемно време. В крайна сметка има
служители в администрацията, които получават заплата, за да решават точно такъв тип
казуси. Разбира се, ако има някаква повторяемост на даден проблем, може да се постави на
обсъждане в Гражданския съвет.
В Гражданският съвет няма да има някакво заплащане, защото няма собствен бюджет.
Районната администрация със своите сили и възможности ще се опитва по някакъв начин
да подпомага работата, защото няма предвидени средства, с които да обезпечим работата
на Обществения съвет.
Гражданският съвет не взема решения вместо администрацията, не налага санкции, не
разпределя средства и няма някаква изпълнителна власт. Разбира се, Гражданския съвет
може да се опитва и съм сигурен, че в някакви ситуации ще успява да налага обща
позиция, което ние в районната администрация да следваме и изпълняваме.
Нека всички, които смятат да подадат заявления днес, да си дадат сметка, че отговорността
за взетите решения ще носим ние. Много е лесно да се дават отстрани някакви
предложения, а после друг да носи отговорността за взетото решение. Така че, отворен съм
за предложения, за идеи, за някакви насоки, в които да работим, но в крайна сметка
решението ще се взима от районната администрацията. Нека в този смисъл да разчитам на
Вашето разбиране.
Участието в Гражданския съвет, в работните групи, в Изпълнителния съвет също, по
никакъв начин не трябва да се приема като някаква форма на самоизтъкване, като трибуна,
на която да се прокарват и налагат някакви популистки възгледи. Сигурен съм, че има
хора, надявам се да не са много, които се чувстват погъделичкани от тази възможност.
Споменах вече за Изпълнителния съвет на Гражданския съвет. Да дам малко разяснения.
Тъй като Гражданския съвет е в изключително отворен формат, всеки е поканен да се
включи в Гражданския съвет, на следващото заседание може да дойдат нови хора,
решихме да бъде подкрепян от структура – Изпълнителен съвет, който да координира
работата на Гражданския съвет. Имаше една сериозна дискусия в началото на какъв
принцип да се сформира. Надделя идеята все пак да има някаква териториална
представителност в Изпълнителния съвет и се взе решение да оформим съвета от седем
човека – четири от Овча купел, жилищния комплекс в старата част, по един от Горна Баня,
Суходол и Мало Бучино, като разбира се, тази териториална представителност не
означава, че хората трябва да се интересуват и да защитават интересите само на своята
част от населеното място.
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Като график на работа решихме Изпълнителния съвет да се събира на всеки две седмици, а
Гражданския съвет да се събира веднъж на два месеца. Разбира се, в някакви извънредни
ситуации можем да наложим някакъв по-редовен режим на срещи и работа.
За трима от нови членове споменахме начина на приемане. В правилникът след доста
дискусии отбелязахме и възможността за изключване на някои от членовете на
Гражданския съвет, които методично пречат и саботират работата на останалите. Надявам
се да не се стига до там, но трябва да приемем и такъв вариант. Някой наистина може да
иска да пречи повече, отколкото да помага, и ние да можем да го ограничим.
За работните групи също стана дума. Може би само трябва да добавя, че не всеки член на
Гражданския съвет е длъжен да участва в работна група. Нека всеки да си прецени
времето, което може да отдели, експертизата, която има. В този смисъл е редно да
ограничим участието на членовете на Гражданския съвет само в една работна група. Всеки
да си прецени към коя работна група да се включи.
Това е от мен за организационната част и защо искаме да направим Гражданския съвет.
Сега Ивайло Кръстев с няколко думи да каже за това какво е свършил Изпълнителния
съвет до момента и да преминем след това към прием на новите членове.
НЕДА ДОЙЧИНОВА: Давам думата на Ивайло Кръстев – председател на Изпълнителния
съвет.
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: Здравейте! Казвам се Ивайло Кръстев. От квартал Суходол съм.
Нямаше достатъчно публична информация, според мен, до преди няколко години за това
що е то Граждански съвет към кмета на район Овча купел. Направи ми впечатление още в
програмата на г-н Стефанов идеята за сформирането на такъв, и наистина много се радвам,
че това не оказа предизборен лозунг. За моя радост и удовлетворение след като минаха
изборите и г-н Стефанов встъпи в длъжност, нека това да бъде една кратка предистория, за
да придобиете представа, получих обаждане и явно такова обаждане са получили
двадесетина човека за първото събиране на този Граждански съвет с покана да бъде
учреден. Естествено и разбираемо е, че г-н Стефанов по някакъв начин е потърсил хора
инициативни, познати под една или друга форма чрез сдружения, от инициативни
комитети, не само тези, които са го подкрепили на изборите.
Едва преди няколко дни успяхме да качим Правилника за дейността на Гражданския съвет,
за който в крайна сметка сме гласували, спорили, обсъждали тези 17-18 човека, които се
отзовахме на тази покана. Взехме важно решение, според мен, за публичност на
заседанията. А именно да се качват всички протоколи в сайта на община Овча купел и г-н
Стефанов прие това. Секция „Граждански съвет“ беше създадена и вече може да бъде
намерена на сайта на община Овча купел.
На събранието, на което се взе решение да бъде излъчен Изпълнителен съвет, протоколите
скоро ще бъдат качени на сайта на община Овча купел, за да се види тази прозрачност, за
която аз лично много държа, Изпълнителния съвет от своя страна трябваше да определи на
следващо заседание през м. януари, председател. Благодаря за доверието на останалите
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членове. Държа да подчертая, че аз нямам никакви правомощия различни от
правомощията на останалите членове на Гражданския съвет, освен да ръководя
заседанията и да го представлявам там, където трябва. Примерно да бъдем с кмета и да
изразя позицията на самия Граждански съвет.
Тава беше кратката предистория как се е случило това нещо, за да няма впечатлението, че
г-н Стефанов е поканил едни свои хора. (Реплики от залата).
Аз самият останах учуден за настояването на г-н Стефанов колко гъвкава и публична да е
тази структура. Приемете, че съм консервативен, приемете, че има някакъв елемент на
притеснение, но избирането на членове ще се случва чрез гласуване. Правилата са
достъпни на сайта на община Овча купел. Всеки ще има възможност да бъде избран, ако
счита това за привилегия да бъде в Гражданския съвет. Без да се отклонявам много, аз с
удоволствие бих се оттеглил тогава, когато се счета за представен от някой друг, който
достатъчно добре да върши работата именно в създалите се работни групи. Накрая ще
имаме възможност за допълнително обсъждане и въпроси. Да не се отклоняваме много.
Нормално е сега да Ви кажа няколко думи за себе си. Ако Ви се струвам познат, това е поскоро от Суходолските протести. Член съм на Сдружение защита здравето и живота на
населението и околната среда, познато на всички като Суходолското екологично
сдружение. Тук сред нас има и други членове на сдружението от квартала.
Следва представянето на членовете на Изпълнителния съвет. Виждам, че са седнали на
различни места, бих желал да ги помоля да се представят на микрофона. Започвам от себе
си. Семеен съм с дете на 12 години. Винаги съм живял в Суходол, милея за квартала,
интересува ме какво се случва в района. Не съм доволен от като се тръгне от
инфраструктура, процедури в общини, инстанции и т.н. Това е моята мотивация да
полагам безплатен труд и да отделям някакво време, за да помогна да се случат нещата за в
бъдеще.
Преминавам към членовете на Изпълнителния съвет.
(Представят се членовете на Изпълнителния съвет: Камен Пенков - от Овча купел-2,
Пламен Сотиров - от Овча купел-1, Гергана Горанова – от Горна Баня и …… от Мало
Бучино.)
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: В Правилника се записа, че членовете на Изпълнителния съвет могат
да посочват свои заместници, защото заседанията са фиксирани на всеки две седмици.
За съжаление днес не може да присъства г-н Иван Шабанов. Предполагам, че го познавате,
ако сте гледали предизборните клипове на г-н Стефанов. Той е радетел за ревизиране на
парк „Кукуряк”. Радвам се, че сред вас има такива целеустремени хора.
Друг член на Изпълнителния съвет, който днес не може да присъства е Станислав
Младенов, който е на изпит в Свищов да защити научна степен. Завършил УНСС, семеен с
едно дете, живеещ в Овча купел-1.
Това е по втората точка от дневния ред.
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НЕДА ДОЙЧИНОВА: Пристъпваме към трета точка от дневния ред: Изслушване на
кандидатите за нови членове на Гражданския съвет. Тук присъстват хората, които са
убедени, че искат да станат членове.
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: Ако позволите, нека да кажа две изречения. Какво значи член на
Гражданския съвет? В днешно време информация много. Аз самият съм завършил в
Германия. Направих си труда и намерих правилник на един такъв германски Граждански
съвет, състоящ се от 70-80 страници правила, процедури, стъпки как ще бъдат полезни.
Не е задължително по мое виждане ние, членовете на Гражданския съвет да се
идентифицираме с администрацията. Според мен това би било вредно, противопоказно.
Къде тук биха били различните мнения? В тази връзка аз честно казано не очаквам, че
всички са попълнили заявления, не би било реалистично. Виждам хора с противоположни
мнения и смятам, че би било полезно да спорят, да обсъждат. В крайна сметка трябва да
има регламент, който определихме, как се взимат решенията в този Съвет.
И сега тук ще можете да отговорите на въпроса на Неда.
НЕДА ДОЙЧИНОВА: Заповядайте.
(Представят се кандидатите за членове на Гражданския съвет.)
НЕДА ДОЙЧИНОВА: Да преминем към следващата точка от дневния ред. Тя е за
формирането на работните групи. Давам думата отново на Ивайло Кръстев.
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: Благодаря. Аз съм приятно изненадан, че има толкова много
кандидати за членове. Предлагам на досегашните членове да поемат координацията и
осъществят контакт с тези хора, които се представиха сега. Конкретно бих искал да
предложа като координатор на зелени системи Петър Дойчинов.
ПЕТЪР ДОЙЧИНОВ: Здравейте на всички. Казвам се Петър Дойчинов. Аз не съм част от
Изпълнителния съвет, но мога да поема координацията на работната група зелени системи
и опазване на околната среда. Проблемите са много в този ресор, но с общи усилия с
помощта на общинската администрация да вземаме общи решения и целия район да се
подобри. Благодаря.
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: Групата култура, образование и социални дейности и спорт биж
предложил Гергана Андонова. Тя вече се представи. Бих я помолил да потвърди, че би
поела координацията на всички тези хора, които изявиха желание.
ГЕРГАНА АНДОНОВА: Потвърждавам.
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: За групата по транспорт и транспортна инфраструктура бих искал да
предложа Камен Николов да поеме координацията.
За групата етажна собственост. Володя, без да съм го съгласувал предварително, без да
съм те питал, би ли потвърдил, че можеш да поемеш координацията или може би Тодор
Сотиров? Мария? Благодаря Мария. Като вече член на Гражданския съвет като
координатор и желание за членство в групата, се обръщайте към Мария.
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За групата по устройство на територията, имам молба към Тодор Сотиров да поеме
координацията. Моля да изразиш ясно съгласие.
ТОДОР СОТИРОВ: Да.
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: Благодаря. Нека Вашият пръв контакт на база, желанието, което сте
изразили да бъде с тези координатори.
За яснота още веднъж повтарям: за работна група зелени системи - Петър Дойчинов,
култура – Гергана Андонова, транспорт – Камен Николов, устройство на територията –
Тодор Сотиров и етажна собственост – Мария Господинова.
(Реплики в залата).
НЕДА ДОЙЧИНОВА: Съвсем скоро това, което коментираме, координаторите, групите,
ще бъде качено на сайта на община Овча купел. Новите членове ще бъдат обявени на
следващото заседание на Гражданския съвет. Междувременно можете да се свързвате с
координаторите на групите.
(Реплики в залата).
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ: Нека да внесем яснота. Никой никого не може да спре да бъде
активен и никой никого, според мен, не бива да спира. Ако Вие конкретно искате да
бъдете активни, моля обърнете се към съответния човек, който посочваме. Повярвайте ми,
никой няма да ви спре да бъдете активни. Съответно трябва да мине гласуване на
съществуващия Граждански съвет, и повече от 50% да гласуват, че Ви приемат. Съответно
Вие ще имате възможността да се представите по-обстойно.
НЕДА ДОЙЧИНОВА: Мисля, че изчерпахме точка четвърта. Минаваме към точка пета от
дневния ред. Къде е район Овча купел в бюджет 2020 на Столична община? Господин
Стефанов ще ни запознае.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Аз започвам директно с това какво сме поискали и какво е отразено
в бюджета на общината. (Представя се презентация.)
Четири слайда са, но са наситени с доста информация, така че, ако някой иска след това,
когато отворим дискусията, няма проблем да връщаме назад.
Улици: В Капиталовата програма на общинския бюджет единствено „Народно хоро“ е
залегнала с 2,787 млн. лв. , улиците „Народен герой“ (от бул. Цар Борис III до ул.
Любляна) и две улици в Мало Бучино: Свежест и Кокиче, имат направен проект, залегнали
са в строителната програма на заместник-кмета Божинов, но не са отразени в новата
програма на бюджета. На моят въпрос откъде ще се намерят пари да се реализират, ми
казаха, че евентуално от Общинската агенция по приватизация и някакви други външни
приходи, ако се намерят, което не е много обнадеждаващо, но все пак има индикации, че
общината осъзнава важността им и ще работи в посока на това да бъдат реализирани тези
улици.
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За „Народно хоро“ също има някакви нюанси. Много ясно там си проличава липсата на
добра координация между звената на Столична община, защото аз към момента не знам,
дали улицата ще бъде реализирана при съществуващото положение или по регулация т.е.
дали ще бъде изградени тротоарите от край от докрай или ще има десетина дупчици по
улицата, защото там трябва да се отчуждават малки имотчета. Това нещо се опитвам да го
координирам и ми коства доста усилия. Разбира се, аз настоявам улицата да се направи по
регулация, да се отчуждят тези 10-11 парченца от имоти и да има от бул. Овча купел до
Монтевидео хубави тротоари, по които да се движат пешеходци, а не да слаломират между
паркирали автомобили. Надявам се да успея в това.
Освен тези улици сме поискали проектиране и евентуално изграждане или цялостна
рехабилитация на последващ етап за улиците: Николай Хрелков, Обзор, Дон, Александър
Геров, М. Кънев, Драгоман, Херман Майер и Любляна. Някои от тях са асфалтирани,
някои не са. Дори и тези, където има асфалт са в много лошо състояние и трябва да се
реновират.
Без да е наша инициатива по инициатива на Столична община е стартирало проектиране
на ул. 694 и продължението по 686 (това е в старата част на Овча купел), и ул. Стоичко
Станиславов в Суходол. Доколкото знам в Суходол това проектиране върви заради
укрепване коритото на реката. Официално това все още го нямаме, но кмета Фандъкова
каза, че ще влиза в районите и за нашия район сумата е 380 000 лв. С тази сума ще бъдат
възстановени малки парченца от улици, тротоари някъде да сложим. Крайно недостатъчно
е, но това може да се отдели на този етап от бюджета.
По отношение на детските градини нещата са малко по-добре. Може би знаете, в момента
върви изграждането на детска градина в Овча купел 1 до бл. 519. Там за 2020 г. са
отделени 3 443 000 лв. Неприятното в цялата ситуация е, че срока за изграждането на тази
детска градина е изключително дълъг. Водим някакви разговори за съкращаването му, но
не съм оптимист, че успеем до края на календарната година да приключим строителството,
за да може, ако не на първо, поне на следващо класиране, да може градината да заработи и
да се приемат деца.
За детската градина в кв. Горна Баня в Капиталовата програма на общината няма заложени
пари, но беше потвърдено, че за нея ще се иска целево финансиране от държавния бюджет
на стойност 3,5 млн. лв. Дано наистина да се случат нещата.
За разлика от други райони ние имаме още терени, където могат да се реализират детски
градини, т.е. ако наистина детските градини са приоритет за Столична община, може с по
бързи темпове и целенасочено финансиране да се изграждат още детски градини.
За учебните заведения, детските заведения сме поискали доста средства за енергийна
ефективност и ремонти. Отговорът на голямата община е доста хлъзгав. Не може да бъдем
сигурни за нищо. Казват, че това са приоритетни неща и че такива пари ще бъдат
заделени. В същото време г-жа Фандъкова ме насочва да търсим външно финансиране, що
се отнася до осъществяването на енергийната ефективност и саниране на училищата и
детските градини. Ние имаме някои идеи, но разчитаме много и на общинския бюджет да
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подпомогне в тази посока. Отново казвам, че нито едно от тези неща не е потвърдено
категорично, че ще бъде финансирано и предстоят много сериозни и устойчиви разговори
от наша страна, за да пробием в някои от тези точки: Ако искате да ви ги изчета. Не знам
дали се вижда добре. (Реплики от залата: Вижда се.)
(от презентацията)
„
- 88 СУ - 37 776 лв. за изготвяне на проект за реализация на мерки за
енергоспестяване.
-

149 СУ - 41 284 лв. за реализация на мерки за енергоспестяване и 700 000 лв. за
вертикална планировка, двор със спортни площадки и ограда.
53 СУ - 37 776 лв. за изготвяне на проект за реализация на мерки за
енергоспестяване.
33 ДГ - 51 254 лв. за рехабилитация и вътрешна отоплителна инсталация.
84 ДГ – актуализация на сертификата за енергийни характеристики, за топлинно
изолиране на външни стени.
Народно читалище „Никола Вапцаров“ - 147 924 лв. За конструктивно укрепване.“

Други дейности.
(от презентацията)
-

Реконструкция и модернизация на баня в Овча купел за уелнес и спа комплекс -3,2
млн. лв.
Изграждане на канализационен колектор кв. Суходол – от ул. Падина до ул. Орех –
154 716 лв.
Изграждане на улично осветление – 44 952 лв.
Бул. Монтевидео – 1,523 млн. лв.
Закриване и рекултивация на депо Суходол – 3,8 млн. лв.
Реконструкция на баня „Горна баня“ – 700 000 лв.
Преходен остатък за ул. Н. Хрелков – 1,267 млн. лв.
Укрепване коритото на р. Владайска
РПИП
Пенсионерски клубове
БКС – 278 000 лв.
Проект по ПУДОС.

Добрата новина е, че за двете бани има заделени средства. За банята в Овча купел сигурно
знаете, че има финансиране по проект по ОП НОИР. Тук очаквам повече настойчивост от
страна на ръководството на Столична община, за да може този проект да се реализира.
За банята „Горна баня“ средствата са само за реконструкция отвън, а за отвътре ще се
търсят допълнителни средства.
Другите суми, които са залегнали в бюджета са за: (изброяват се от презентацията).
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Нещо, което не е записано в бюджета, но е хубаво всички да знаете. Столична община в
момента кандидатства по един регионален проект инвестиционно проучване по ОП
Околна среда за 360 млн. лв. Една значителна част от тези пари трябва да дойдат в нашия
район за изграждане на канализация в една част от Овча купел, Горна баня и Суходол. Ние
сме едни от най-подготвените райони с документацията за този проект. Надявам се да се
реализира. Ние сме си свършили работата. До краят на този мандат голяма част от
канализацията в Горна баня, Суходол и старата част ще бъде изградена.
Поискали сме разкриването на три пенсионерски клуба в района. В момента функционират
два пенсионерски клуба — в Суходол и Горна баня. Натъкнахме се на много лоши
практики, които не искам да споделя пред всички, ако някой се интересува допълнително
ще разкажа. Ситуацията, в която функционират е приемлива и затова поискахме 60 000 лв.
да се отпуснат за узаконяването на тези пенсионерски клубове, като третия, който искаме е
в 315 блок в Овча купел.
Дейността за битово и комунално строителство т.нар., или хората, които поддържат
междублоковите пространства и детските площадки, сме орязани с 72 000 лв. спрямо
парите, които са били миналата година. Надявам се с тези средства да се справим, но от
моя страна ще започна едно много силно чукане на вратата на зам.- кмета Йоана Христова,
защо тези пари за орязани и как могат да бъдат отпуснати допълнително, за да може
екипът, който се занимава с това да си върши по-добре работата. То не е само екип, който
поддържа междублоковите пространства.
На последно място споменавам за едни дребен проект по ПУДОС, който е за десетина
хиляди лева и ще се опитам да го реализирам за Суходол. Индикациите там засега са, че
шансовете са много големи, но в крайна сметка и тук има състезателно начало и не знам
дали ще успеем да пробием за това.
Това е съвсем накратко. Давам ви думата за дискусии и въпроси.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Видях, че не са определени някакви средства за изграждането на
паркинги. Този буферен паркинг, който ще бъде построен до метрото дали ще може да се
ползва от хората срещу някакви условия? Ние паркираме по тротоарите, в зелените площи
просто, защото няма къде.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Как да направим? На няколко въпроса ли да отговарям или веднага?
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Диалог.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Добре. Диалог. Буферният паркинг, който е на последната станция
на метрото ще се изгражда от Метрополитен. Там имаме много активен диалог с арх.
Здравков, защото аз настоявам да се изгради многоетажен паркинг, а той разчита на
наземно паркиране. Няколко пъти сме разговаряли, но аз не виждам някаква промяна в
неговото становище. Мен лично това ме плаши, защото този наземен паркинг би поел част
от трафика, който идва и от Перник.
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ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Аз не знам от кой зависи, но например в буферния паркинг, който
е на Цариградско, преди време можеше да се паркира и хората направо да влязат в
метрото. Сега това нещо вече не важи и паркинга общо взето вече не се използва. При нас
дали ще е така?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Признавам си, не сме коментирали дали ще е платен или безплатен.
Още няколко думи за паркирането да кажа. На метростанцията, която е на Монтевидео се
планира изграждането на временен паркинг, така че това също в тази част на района може
по някакъв начин да облекчи паркирането.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Във Вашата програма Мало Бучино се споменава на три места. В
две явно и в едно неявно. Явното място е транспорта, а другото явно място е изготвянето
на градоустройствен план на Мало Бучино. Очевидно този бюджет е функция на Вашата
програма. Неявното място, където се споменаваме е, че ще направите прозрачно
управление. Бихме желали да получим адекватна информация кога и как ще започнете
дейностите по подробния устройствен план на Мало Бучино, за да можем да се включим в
онази малка точица „как да лобираме“.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Това не е въпрос, свързан с бюджета. По-скоро отива в друга посока.
Поръчали сме да се изработи подробни устройствени планове за Мало Бучино, за Суходол,
за вилната зона.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Имам два въпроса, които не са свързани с бюджета. Първият ми
въпрос е свързан с подробния устройствен план на Овча купел. Вече мина една година от
последната ни среща с арх. Здравков и никакво движение. Той обеща, че януари ще излезе
за обществено обсъждане. Последно беше за февруари, а месеца си минава.
Вторият ми въпрос е свързан с детските градини. Днес на срещата със зам.-кмета г-н
Божинов, той каза, че г-жа Фандъкова ще разгледа въпроса с детските градини в четвърта
част на Овча купел. Трите терена ги има. Трябва да се направи детска градина. Сутрин е
кошмар Монтевидео да се пресича. Деца, коли, и ще стане някоя трагедия и тогава ще
търсим решение на въпроса.
И третото нещо във връзка с въпроса за паркинга, който постави госпожата. Моля да
поставите въпроса. Ето г-н Лалов е тук, общински съветници има. Нека да се постави
въпроса и да се реши най-накрая. Кошмарно се живее в Овча купел. Сигурен съм, че
всички, от тук присъстващите ще застанат зад това. Нито паркинги, нито тротоари. Не
говоря само за квартал Овча купел. И в Горна баня и навсякъде. Кошмарно се живее. Това
е истината. Няма какво да се залъгваме. Затова сме тук, за да си поставим въпросите.
Извинявам се, че с такъв тон говоря, но просто е кошмарно. Благодаря ви.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Днес по единия от Вашите въпроси се срещнах с арх. Здравков и го
помолих да ми изпрати подробния устройствен план на Овча купел 1. Разбрахме сме, че
след съгласуване другата седмица ще дойде при мен да видим какво са направили, за да
можем направим обществено обсъждане и да излизаме на финалната права, че нещата
наистина забуксуваха там.
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По отношение на детските градини в четвърти микрорайон на Овча купел 1, може би
знаете, там терените за детски градини са били изядени и са останали само едни малки
теренчета, много трудно могат да се реализират някакви детски градини.
По същият начин има един терен за училище, който е изяден и в момента, може би ще
покрие изискванията да се направи детска градина. Вероятно в рамките на това
обществено обсъждане, което предстои, за подробния устройствен план може да поставим
въпроса този терен за училище да бъде отреден за детска градина. Там да се направи една
наистина хубава детска градина, която да има отстояние, да има хубав двор и да покрива
всички изисквания. Само поставям това като тема за размисъл. Нито съм си го навил като
крайно решение, нито съм сигурен, че това е най-доброто, но все пак е някакъв вариант.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Преди няколко години с парите за зелените площи бяха поставени
пейки. Въпросът ми е следният: дали ще поддържате такава практика за бюджет, самите
граждани да могат да направят нещо, което да изглежда ефектно и е доста по-качествено
от това, което виждаме в парка на община Овча купел – липса на пейки, липса на плочки,
липсата на цветя и др., както и за строителството специално за улица 606? На нея наскоро
се построи нов блок. Самият инвеститор пожела да направи улицата отпред, но старата
кметица за съжаление отказа, не знам защо. Благодаря Ви.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Тук ще ми позволите малко повече ще говоря. Ще Ви подкрепям с
две ръце и по всякакъв начин гражданската инициатива, особено когато става въпрос за
изграждането на конкретни обекти, разбира се всичко това да е съгласувано с всички
законови изисквания и норми, защото има и рискове, когато нещо се направи без да е
съгласувано по законов начин. При някакви инциденти да се окаже, че районната
администрация е виновна, защото е допуснала такова нещо.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Преди време бившият кмет на район Лозенец помоли строителни
фирми, които имат малки багери и възможност да чистят в малките улици сняг. Ще има ли
такава практика да се държи топла връзка с големите инвеститори в нашия район с цел
подпомагане на неговата кондиция и естествено на бизнеса му?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Това също е много деликатен въпрос, защото в момента, в който аз
поискам от някой действително да направи нещо, и той ще поиска от мен реципрочност.
Много ще внимавам за това.
(Неясни реплики от залата)
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Казвам се Златина Станкова и съм заместник-кмет по образование.
По повод детските градини съм разговаряла с Минчева и точно в тази връзка тя каза, че
вече има разговори. Правят се нови документи, защото имало някакъв проблем със старите
документи. Трябват едни 30 000 лв. и ще трябва да ги намерят докато се стигне до
преминаването на обекта към образованието. Така че, работим по темата. Аз съм в
постоянна комуникация с Чобанов и с Минчева. Надявам се, че нещата ще се случат.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Добър вечер! Видях, че в програмата на Столична община, която
сте предложили за изграждане на улици е бил направен опит да бъде изградена „Народен
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герой“ - от бул. Цар Борис III до ул. Любляна. Искам само да попитам знаете ли за
настроенията против подписката и готовността за протести от живеещите в района на
„Народен герой“ и околността? Знаете ли, че това свързване на „Народен герой“ с „Цар
Борис“ може да доведе до рязко влошаване на транспорта, защото „Любляна“ и „Народен
герой“ ще станат транзитни линии за живеещите в други райони, а не за живеещите в Овча
купел?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Знам за настроенията. Факт е, че това нещо го говорим с арх.
Здравков и той го вижда като някакъв байпас. Не е приятно за хората там, наистина, но
моята надежда е, ако се търси някакво решение за транзитен трафик, то да бъде в друга
посока. То да бъде от бул. „Овча купел“ до „Линкълн“, и да се направи пробив от
продължение на „Монтевидео“ към „Люлин“. Този проект също го движим. Той е в
напреднала фаза. Имаше проблем с НКЖ, които не искаха да допускат прелез през жп
линията. Имахме тази седмица разговори с тях за намирането на компромисно решение.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Каква е разликата между отбиването на „Народен герой“ и
пускането на трафика през „Овча купел“? Хората пак ще дишат въглеродни окиси и
прахоляк. Същият случай като с „Народен герой“. Каква е разликата? Защо трябва да сме
съгласни на това нещо? Защо искате да пускате трафика като го пускате през „Линкълн“?
Защо ние трябва да дишаме азотни окиси на хората, които не живеят в Овча купел? Имат
си метро, градски транспорт, защо да ни ги пускате тук? Защо ни пращат трафика през
квартала?
(Реплики от залата)
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Извинявайте, но взимам думата, защото дискусията се превърна
в спор за плановете на София за превеждането на трафика, особено улица „Народен
герой“. Тя не е планирана да стане някаква магистрала, а просто нормална улица с мост
през реката, за да може да имаме нормални улици. Никой няма да тръгне да превежда
някакво колосално движение през тази квартална улица, да не говорим, че чрез
организация на движението може да се престимулира транзитното преминаване. Улицата
няма осветление, тротоари и т.н. Би трябвало да се радваме всички, ако се случи тази
инвестиция. Колкото до връзката между „Люлин“ и „Овча купел“, тя е на етап идейно
проектиране в момента. В момента има много пречки. Ако успее този кмет в неговия
мандат да пробие този булевард ще е колосален успех. Аз от сърце му го пожелавам. Това
не са неща, които ще се случат утре.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Искам само да кажа, че съм запознат с историята на идеята за
свързване на бул. Сливница с ул. Суходолска. Това е връзка, която не се прави за
транзитния трафик. Това е връзка, която се прави за квартала и за една много по-бърза
връзка на квартала с центъра с ул. Суходолска.
(Реплики от залата)
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Понеже говорим за това, че ще се ремонтират улици и т.н., трябва
да сме наясно, че преди да се ремонтира нещо трябва да се поддържа. Това нещо до голяма
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степен зависи от инспекторите ни. Те на Ваше подчинение ли са или не? И имате ли
някакъв механизъм за влияние?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Благодаря Ви за въпроса. Не са на наше подчинение. Правили сме
опити да си говорим.
ЯНА ТОДОРАНОВА: Здравейте. Казвам се Яна Тодоранова. Общински съветник съм от
„Демократична България“. Тук съм с Методи Лалов. Много съм обнадеждена от това,
което се случва тук, и че голяма част от хората са готови да се включат активно. Аз самата
имам постоянна работа и като вас се чудех как да се включа в този процес и накрая взех
решение. Реших, че по този начин не ми се живее повече. При което си организирах
терористичен акт за следващите четири години, но не съжалявам. Ако някой очаква, че с
избирането на един човек или общински съвет в рамките на една календарна отчетна
година ще настъпи някаква революция във всички области, това няма как да стане.
Част от нашата предизборна програма беше с акцент върху децентрализация на района,
административна децентрализация, защото административно в София се намираме в
лятото на 1987 година. Какво означава това? Това означава част от вашите данъци да се
връщат тук за разпределение от местната администрация. Тогава ще имаме
децентрализиране на инспектората, за да може той бъде на подчинение на вашия кмет,
когото вие сте избрали. И тогава всички граждански сдружения и особено този
Граждански съвет, който учредявате днес, ще има много по-голяма тежест за това какво
реално ще се случи с вашите пари и там, където вие живеете. Това е начина. Дали ние сме
прави в нашата програма, това вие ще кажете, но децентрализацията е първата стъпка –
финансова, в голяма степен административна. Вие можете и трябва да направите тази
крачка да се борите за това нещо. Ние сме на ваше разположение, ако вие решите да
водите тази борба, ние вече сме тръгнали натам, но без вас няма как да успеем.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Може ли да кажа няколко думи? От Мало Бучино съм. Трябва да
отчетете малките населени места като Мало Бучино. Ще направя една малка сметка. За
моята къща, която е 160 квадрата плащам около 40 лв. данъци. Примерно 500 къщи по 40
лв. са 20 000 лв. За четири години са 80 000 лв. Ако сложа издръжката на кмета, плюс
съветника, плюс др., това е консумирано. Ние нямаме интерес да децентрализираме. Ако
няма преразпределение от държавата .....
ЯНА ТОДОРАНОВА: Децентрализацията не се отнася до квартали, а до райони. Така че,
не е съвсем същото, защото когато ние изберем администрации, вие като граждански
организации участвате в подреждането на приоритетите за района си.
МЕТОДИ ЛАЛОВ: Здравейте. Аз съм Методи Лалов. Яна изрази много от нещата, които
ми се искаше да кажа, обаче децентрализацията е едно от важните неща, които
централната общинска власт отказва да прокара, тъй като по този начин държи в ръцете си
това безхаберие, което всъщност управлява толкова дълги години. Всеки район има
интерес да има децентрализиран бюджет, за да може да се приоритизира интересите.
Тогава няма да чака централния кмет да каже, че ще има детска градина. Разбира се, това
не означава, че се къса връзката с централния кмет, но това нещо не се случва сега. Тези
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хора трябва да научат, че трябва да ни зачитат, че трябва да разговарят с нас. И това, което
всъщност се случва днес е моделът, по който трябва да работи кмета. Да сме заедно, да
говорим. Това нещо не се случва със Столична община. Затова ще им държим сметка и ми
помогнете да започнем след месец септември да им изисквате отчет, да им изисквате
информация, да им изисквате бюджет. Вие се интересувайте за вашия район. Ние ще се
интересуваме за цяла София.
Аз поемам и съм убеден, че дванадесетте съветника, които сме от „Демократична
България“ в Общинския съвет, на нас можете да разчитате да получавате информация, да
разчитате на нас да предлагаме решения. Захранвайте ни със проблеми, захранвайте ни с
информация за възможни решения. Ще държим активен диалог с вас и ще държим сметка
на централния кмет.
Проблемите, които районния кмет може да реши самостоятелно, за съжаление са твърде
малко. Това е така по законодателството, и за съжаление стават още по-малко, когато
нямате насреща партньори. В момента Общинския съвет се доминира от мнозинство,
което работи по безобразен начин, но вие виждате какъв е резултатът.
Благодаря, че сте тук. Аз имам да разказвам много, обаче видях начина, по който се
държите и ... Не съм си изгубил времето.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Здравейте! Казвам се Валентин Цветков. Имам едно питане. Каква
е съдбата на поляната, която е на БАН. Бях чул, че ще става парк.
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Това е бъдещият парк „Кукуряк“. Има в момента задание за
изработване на подробен устройствен план за парка. Повярвайте ми, там борбата е за всеки
терен. Имаме в момента искане до общината за 4 декара, които по принцип трябва да са
общински, за да ги похабят, образно казано. Има още няколко терена, които са частни и
отредени за застрояване, и които се опитваме всячески да приобщим към парка. Там
дискусията е по скоро в посока на това какво да правим със собствеността на БАН.
Предстоят някакви разговори с БАН, доколкото знам, обаче тяхната нагласа е да не се
отделят от собствеността си, не си прехвърлят безвъзмездно собствеността, независимо от
това, че ние имаме няколко идеи, които можем да им предложим. Няма да станат лесно
нещата.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Значи всички сме излъгани, г-н Стефанов, от предишни
управления, от г-жа Семерджиева?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Това, което е направила г-жа Семерджиева е, че е актувала имотите
на БАН като общински, което е основание общината да заведе дело. Собствеността е на
БАН, независимо, че ние имаме акта за общинска собственост.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Кой кого ще съди?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Дали ние да заведем дело или те да заведат? Защото си има
предимства и недостатъци и едното, и другото. Ако се ориентираме към варианта да водим
дело за собственост ще го обсъдим подробно. Засега ви казах, че предстоят разговори, в
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които ние да предложим някакви варианти на БАН. Ще видим доколко те ще ги
възприемат. ПУП-а се движи, но собствеността си стои ничия.
(Реплики от залата)
Има ли още въпроси?
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Става дума за проекта за „Народен герой“. Споменахте, че самият
проект е направен. Това означава ли, че съвсем скоро можем да очакваме околовръстното
да се преработи?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Основният въпрос за околовръстното. Моята информация е от арх.
Здравко Здравков. Това, което ми каза той, че има завършен проект, който в момента се
преработва, защото бил много скъп. Оптимистичният вариант да се приключи проекта и да
се започне строителството е краят на 2021, началото на 2022 г. Песимистичният според
него вариант е краят на 2022, началото на 2023 г.
ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Има една полусрутена сграда срещу поликлиниката 21 ДКЦ.
Какъв е статута на този обект, защото е доста достъпен, деца играят около него?
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Всички терени в този квартал са били собственост на Министерство
на отбраната. Министерство на отбраната, за да мине по-леко процедурата прави една
държавна фирма. После имотите на държавната фирма един по едни започват да се
продават. Тези двете сгради все още са в активите на това дружеството, но не мога да
гарантирам, че все още е така. Може да се е случила нещо, което да не знам.
(Реплики от залата)
АНГЕЛ СТЕФАНОВ: Ако нямате повече въпроси, искрено Ви благодаря на всички. С тези
от вас, които се записаха за членове на Гражданския съвет ще влезем по някакъв начин в
контакт. Тези, които искат да бъдат членове на работните групи по същия начин. Това,
обаче вас не ви освобождава от желанието да бъдете активни и да се интересувате какво се
случва. Ако се забавим от наша страна или от страна на Изпълнителния съвет, молбата ми
е и вие да потърсите контакт с общинската администрация чрез мен, за да реагираме
адекватно.
Благодаря Ви!
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