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   На основание Заповед № РОК18-РД09-38/31.01.2018г. 
 

До общинска администрация Овча купел 
 

ОБЩИНАТА на БЪЛГАРИТЕ чийто деца учат в 88 СУ- Овча купел, 

БЕЗПРЕКОСЛОВНО настоява администрацията на района незабавно да се откаже 
от ново жилищно строителство на отстояние поне 100м. от оградите на училището. 

 Горното, във връзка с разработван проект по заповед РА 50-682/ 19.10.2017г. 
на гл.арх. на гр. София (документи, скици, представяне, срокове, съображения-

подробно изложени във фейсбук група Слънце за 88 СУ Овча купел, София). 

 За целта: ПОСТАВЯЙКИ ДЕЦАТА В ЦЕНТЪРА НА ПРОЕКТИРАНЕТО, 

образуваните в проекта за кв. 114 м.„Овча купел-1” нови УПИ VI- за ожс и озел. 

(обществено- жилищно строителства и озеленяване) и УПИ VII- за ожс и 

трафопост, да се преобразуват в такива САМО за ОЗЕЛЕНЯВАНЕ (това е поляната 

пред централния вход на училището).  

Съществуващите в плановете от 1984г. 12 етажни чудовищни сгради на метри 

от оградата на училището и новопроектираната такава на 9 етажа в УПИ VII, да 

бъдат заличени от всякакви планове завинаги.   

По подобен начин за същите, или по-големи отстояния да се подходи и към 

източното и южното пространства граничещи със 88 СУ. 

На мястото да се създаде парк, подобен на намиращият се срещу баня Овча 

купел. СПЕШНО!!!  

ДЕЦАТА на първокласниците от 90-те вече завършват... 
 

Съображения по планиране на околоучилищното 
пространство и други 

1. Осигуряване на безопасен пешеходен път до училището. 

01. Да се съедини централният вход на училището, чрез пешеходна част, 
недостъпна за всякакви коли с пътечката към Монтевидео през УПИ VI.  

За целта, част от паркинга пред входа на училището да се отдели от 
движещите се коли с вечни, красиви и непоклатими прегради 

изпълнени например с многотонни морени от Витоша.  
Мярката да попречи и за създаване кал на поляната от 

Факултетната конница. 
02. Изграждане южния ръкав (по-далеч от децата) на планираната 1984г. 

отбивка от Монтевидео към училището.  

При работата по изграждане имота на инвеститора, всички камиони, 

багери и бетоновози „временно” ще се състезават с учениците по 

сегашния „временен” път. Освен в учебните заведения, никой не се 
упражнява по планиране. 

03. Затапване на сегашния 30 годишен „Временен” път (улей), за да спре 

състезанието на пешеходци и коли. Тротоар никога не е имало. 

04. Лежащ полицай върху сегашното кръстовище между западния край на 

училищната пътека и затапената в т. 1.03 улица. 
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2. Осигуряване спокоен автомобилен подход към училището.  

01. Училищният паркинг да се премести, както е по план към трафопоста, 
като източният му край се отдалечи поне на 10м. от оградата. 

02. Движението в паркинга да се организира достатъчно умно, или да 
копира изграденото в произволен голям магазин.  

03. За избягване на задръстването по училищната улица заради връщащите 
обратно след сериозни маневри коли, в паркинга да се влиза по ляв 

завой от новата затапена улица зад трафопоста. След слизане на Важния 

пътник от страната на училището, с ляв завой колата еднопосочно да се 
връща на улицата към Монтевидео или тази към гърба на Фантастико.  

04. За намаляване на връщащите се коли, да се осигури свързване на 
училищния паркинг с улиците на юг от метрото и изход, пак от там, до 

Монтевидео. 

В момента направлението на юг широко се изпозва, както преди 

това черната улица към Монтевидео на мястото на метрото. 

3. Да се изгради осветление около училището, което в тъмен час е кораб в 

открито море. Около него мрак. По всички подходи- стотици метри мрак. (39 

детска градина - същото). 

01. Да се изгради „потъналата в промените” вертикална планировка между 

съседните блокове, сега „блестяща” с локви, мрак, кал или озъбен бетон.  

Деца живеят и в недовършените поради поглъщането на държавата 
сгради. Голяма част от учениците също минава там, за по-спокойно. 

4. Поляната да остане в самородния си вид.  

01. Дърветата да се разредят грамотно, за да не си пречат след 30 години.  

02. Без кафета или други приумици.  

03. Бетонните останки от кранове да се засипят още сега от изкопите за 
метрото, за изграждане на утъпкана и леко стръмна могила за пързаляне.  

04. Локвите да останат, за да продължат да бъдат изследвани от малките 
„щъркели”.  

05. Да се смени/свали буквената дъска на детската площадка, като 

администрацията не допуска завинаги на територията на общината този 

производител.  

Интересно и вълнуващо е, освен нежното оформление с човешки 

„черепчета”, как от 144 (12х12) букви може да се състави българска 

кръстословица с подсказани 13 думи, от които познати на бабите ни 

са 3 (три) – Пух, Мая и Снежанка. Останалите- туити, хортън, стич, 

джъмбо... 

5. Да се промени сметосъбирането.  

01. По всички подходи към 88 СУ и особено около и пред входа на 39 

Детска градина са струпани кофи за боклук, включително безполезните 
разделни (събирани в един и същи камион) жълто, синьо и зелено 

оцветени. 

 

За контакт:   Георги Костадинов       0887 512 638 

       georgi.borissov@abv.bg 


