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АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ"

ПОВТОРИО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изготвяне на задание за парк „Кукуряк" и реализирането му в
пълен периметров обхват

Уважаеми г-н Здравков и г-жо Семерджиева,
Както знаете, на 8. 07. 2019 г. се проведе второ обществено
обсъждане на проектозаданието за парк „Кукуряк“. По време на дебатите
представители на отделните инициативни комитети и на гражданско
сдружение „Парк Кукуряк“ нееднократно и настоятелно настояваха
обхватът на парка да бъде в такива граници, че да се запази наличната
естествена природна среда. Нещо повече, още навремето архитект
Мусман е отредил тази територия за озеленяване и отдих, отчитайки
специфичните й природни дадености и местоположение, и е предвидил тя
да бъде един от „зелените клинове“, запазващи уникалната връзка на
София с планината и нейния чист въздух.
За съжаление при обсъждането пролича неглижиране от страна на
отговорните фактори на желанието и исканията на живущите в квартала и
акцентът бе насочен само върху една малка част от парка, а именно т.нар.
държавна ливада на БАН, без да се има предвид пространството в
микрорайони 4, 5 и 6 по поречието на река Горнобанска и прилежащата й
територия.
Искаме да припомним, че в тази част на парка на обществени
начала, със средства, събрани от живущите в блокове 602, 608 и 609, бяха
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построени футболно игрище и детска площадка, които бяха осветени и
първа копка направи лично г-н Бойко Борисов.
Тук е уместно да обърнем внимание, че по време на обсъждането на
ПУП за микрорайони 4, 5 и 6 при повдигането на въпроса за парка
проектантът арх. Тодоров не знаеше за наличието на река Горнобанска и
за наличието на въпросното футболно игрище. Виждаме в този факт не
само проектантски парадокс, а преди всичко професионална ‘
некомпетентност, която може да има катастрофални последици за
квартала.
За парк „Кукуряк“ през 2009 г. бяха събрани 6200 подписа, а преди
няколко дни - на 11. 07. 2019 г. - в Столична община беше внесена
петиция с още 3331 подписа.
Уважаеми господа, изхождайки от развитието на обстановката и
настроенията в квартала, предвид предстоящото утвърждаване на ПУП и
опасността единствената зеленина, останала като природна даденост, да
бъде застроена,

Предлагаме и настояваме:
® Да бъде взето предвид направеното мотивирано предложение,
внесено след първото обсъждане на проектозаданието.
0 Да бъде запазен обхватът (периметърът) на парка, обхващащ
микрорайони 4, 5 и 6, и това да бъде заложено в предстоящия за
обсъждане ПУП на микрорайони 4, 5 и 6.
® Настояваме да се запази поречието на река Горнобанска като
естествен „вентилатор“ и улей за чист и свеж въздух, проникващ по
Владайското дефиле не само към този квартал, но и към цяла София.
® Да отпадне т.нар. Западна тангента, която започва от никъде и води
за никъде. Както вече бе посочено на предишните обсъждания, при
новите обстоятелства в тази част на София има далече по-добри
варианти за други пробиви и трасета, които да решат много подобре комуникационните задачи, възлагани някога на Западната
тангента.
Уважаеми господа, сигурни сме, че несъобразяването с
нашите основателни предложения отново ще разпали общественото
недоволство в квартала и ще породи граждански протести. Ние ще
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се постараем тези настроения да бъдат отразени и в медиите и да
намерят израз в допустими законови форми, както стана през 2009
г., когато вестник „24 часа“ писа: „Овча купел въстана!“.
С уважение:
• За Гражданско сдружение „Парк Кукуряк
Иван/^аранков, М м у к Л

® За Инициативен комитет на живущите в „Овча
купел":
Камен Николов, Георги Чичков

• За Инициативен комитет „Обединени-Овча купел"
Мария Господинова, Тодор Сотиров

• За Инициатива „Граждани за зелена София":
аох. Владимир Дамянов

/
® За Инициативен комитет „Слънце за 88 СОУ:
Георги Борисов

® Ангел Стефанов - ул. „Маестро Кънев" 78, вх.Б, ап.З

