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На 12 ноември 2019 г. положих клетва като 
районен кмет на район “Панчарево” в Столична 
община.  С встъпването си в длъжност си 
обещах:

• Да служа на интересите на хората от район 
“Панчарево”. 

• Да отстоявам принципите си за 
прозрачност, откритост и справедливост. 

• Да променя стила на управление.
• Да дам възможност за гражданско участие 

в управлението.

Защото съм израснал в този район, планирал 
съм и творя живота и бъдещето на семейството 
си тук. Защото познавам проблемите и знам 
как да намеря решения и портньорства за тях.

Във всяко свое действие и в работата 
на екипа си през изтеклата година съм 
отстоявал следните приниципи:

• Равнопоставеност на всички жители в 
район “Панчарево”. 

• Стриктно спазване на законите в 
Република България.

• Недопускане на корупционни практики 
в администрацията. 

• Честно и открито отношение към 
жителите, служителите и партньорите 
на районната администрация.

• Грижа за природните ресурси, 
традициите и историята в района.

Дали и доколко сме успели с моя екип, преценете сами.

Николай Гюров
Кмет на СО - район “Панчарево”



първата година4 екип

Д-р инж. Даниела Христова е зам.-кмет по образование, култура, 
социални дейности, спорт и интеграция. Завършила е с отличие 81 СОУ 
„Виктор Юго” в паралелка с френски език. Магистър инженер-химик със 
специалност „Индустриална химия с преподаване на френски език” от 
Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София. Завършва 
сертификационна програма за консултанти по европейски проекти в АУБ. 
Доктор по технология на електрохимичните производства. С над 10-годишен 
опит в разработване и изпълнение на международни, национални, частни, 
научни и бизнес проекти; стратегическо планиране; изготвяне на бизнес 
планове и пазарни анализи. Владее френски и английски език.

Инж. Ирина Войнова е зам.-кмет по териториално устройство, инженерна 
ифраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството. 
Завършила е с отличие “Строителство и архитектура” в СТ “Хр. Ботев”, гр. 
София. Бакалавър по инженерен дизайн от Лесотехническия университет 
в София. Магистър от УНСС по Международни икономически отношения. 
Професионалният й път минава през български и международни 
компании, през омиротворителната мисия на ООН в Демократична 
република Конго. Владее английски и руски език.

Успехът на всяко начинание зависи от съмишлениците, от енергията на отбора. Затова полагам 
сериозни усилия, за да създам екип в районната администрация от млади хора и хора с богат 
житейски и административен опит, образовани, интелигентни, с отлична експертиза и амбицирани 
да осъществят промяната.

През изминалата година в рамките на съществуващата структура и щат капацитетът на отделите 
“Общинска собственост”,  “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, на Техническата 
служба и озеленителното звено в районната администрация бе увеличен с назначаването на нови 
специалисти с оглед по-ефективното и бързо извършване на възложените дейности.

Главен архитект е арх. Румен Несторов. Завършил с отличие ПМГ „Тодор 
Велев“ в гр. Хасково. Магистър по архитектура в УАСГ. Вписан в Публичния 
регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство със специалност 
Архитектура. Работил е в ателието на арх. Любомир Семерджиев. През 
2005 г. е сред основателите на „ЛОЕЛ“ ООД, компания, с която реализира 
множество проекти в областта на жилищното и промишленото 
строителство, спортната, образователната и духовната област в България 
и по света.

Секретар на СО - район “Панчарево” е Даниела Божилова. Завършила 
е професионално училище по организационна техника. Има висше 
икономическо образование. Притежава дългогодишен опит в държавната 
администрация.  Работила е в банковия сектор, била е експерт и главен 
експерт в министерства, държавни агенции и Администрацията на 
президента на Република България. Развивала е частен бизнес в сферата 
на международния транспорт, спедицията и търговията с течни горива. 
Притежава опит в областта на формиране, анализ и оценка на политики, 
контрол и оценка на постигнатите резултати и стратегическото 
планиране. Владее руски език, ползва английски език
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Дейност 2019 2020

Кореспонденция с граждани в т.ч.: административни услуги, издадени документи 
по гражданско състояние, многоезични извлечения от Акт за гражданско 
състояние, многоезично стандартно удостоверение, докладни от кметове на 
кметства

4828 5252

Кореспонденция с търговски дружества 1594 1757
Кореспонденция с Омбудсмана на Република България по писма на граждани 4 5
Кореспонденция с Министерския съвет 263 315
Кореспонденция с държавни институции 1311 1134
Кореспонденция с ЧСИ, съд, прокуратура 432 443
Заявления за обстоятелствени проверки 122 126
Заявления по Програма „Околна среда“ (подмяна на отоплителни уреди) 0 860
Документи по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 0 109
Заявления за достъп до обществена информация 6 10
Сигнали и писма на граждани, постъпили чрез Контактния център на СО 277 235
Заявления за достъп до обществена информация, постъпили чрез системата на СО 0 7
Заявления за преброители 0 87
Кореспонденция  със Столична община 1274 1313
Кореспонденция с кметствата в района 299 306
Кореспонденция с учебни заведения 293 158
Вътрешна кореспонденция в СО - район „Панчарево“ 220 181
Предоставени електронни услуги 35 66

Общо 10958 12364

Дейността на районната администрация през 2020 г. се осъществяваше в условия на пандемията 
от COVID-19 и при спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението 
на заразата. Това ни изправи пред безпрецедентни предизвикателства - цялата дейност бе 
трансформирана с оглед продължаване на работата, макар и при дистанционно общуване с 
гражданите. Въведен бе график с редуване на присъствена и дистанционна работа, за да се избегне 
заразяване на цели звена от администрацията.
Въведена бе система за безконтактно подаване на документи.
В резултат на оптимизирането на дейността с по-ограничен капацитет бе извършен значително по-
голям обем от работа в сравнение с предходната година. 
По-малкият брой сигнали и писма, подадени чрез контактния център на СО, може да се разчете като 
добър атестат. В резултат на подобрената комуникация с експлоатационните дружества и фирмите за 
поддръжка поводите за подаване на сигнали намаляха. 
Заварихме множество неприключени административни производства по реда на чл.13 от ЗСПЗЗ,  §4 
от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 587, ал. 2 от ГПК, образувани през 2014 г., 2015 г. и  2016 г.
Въпреки че решението за възстановяване на собственост е в изключителната компетенция на 
Общинските служби по земеделие (чл.13 от ЗСПЗЗ), а преценката осъществен ли е фактическият 
състав за придобиването на имот по давност, е на нотариуса (чл. 587, ал. 2 от ГПК), законът обвързва 
районната администрация да извърши цялостна проверка на относимите за недвижимия имот факти 
и обстоятелства. 
Тъй като през годините тези случаи са свързвани в общественото съзнание със злоупотреби и за да 
не бъдат допуснати измами, се налага извършване на допълнителни, обстойни проверки от комисия, 
което забавя процеса.
Логично по-малко са кореспонденциите с държавни институции и учебни заведения, свили дейността 
си поради епидемичната обстановка.
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Съществена част от работата на администрацията е внасянето на доклади по различни 
жизненоважни теми за жителите на район ”Панчарево” в Столична община и за гласуване от СОС. 
Чрез тях се реализират ключови политики на районната администрация. Всеки от тях има значение 
за постигането на поставените резултати. Тези документи са плод на екипна работа, на усилията на 
много и различни институции и в повечето случаи имат значение за голям кръг от хора.

Работата по изготвянето на докладите изисква спазването на стриктни  процедури, процеси и 
срокове, регламентирани със законови и подзаконови нормативни актове. Много често жителите 

на района остават с усещането, че техният въпрос се 
бави твърде много, че се отлага умишлено. Всъщност 
- следват се процедурите и законовите срокове.

Здравеопазването на територията на района е от 
първостепенно значение за нас. От една страна - 
заради отдалечеността ни от централната част на 
столицата, а от друга, защото достъпът до здравни 
грижи е изконно право на всеки българин.
Три от внесените през годината доклади касаят 
продължаване и разкриване на медицински и 
зъболекарски практики с цел подобряване живота 
на жителите в района.

Друг акцент в дейността ни е амбицията да бъдат 
създадени отлични условия за развитие на спорта 
в селата в район “Панчарево”. Затова работим за 
реализацията на идеи и проекти, които включват 
ангажираност на местни лица и организации към 
облагородяване, почистване и поддръжка на 
спортни съоръжения, създаване и управление 
на спортни клубове и особено за възпитаване на 
любов към спорта, дисциплина и дух за победа у 
най-малките. В израз на този приоритет внесохме 
доклади за отдаване на стадионите в с. Железница 
и с. Кокаляне за стопанисване от местните спортни 
клубове за период от 10 години. Очаква се 
одобрението от СОС .

Бяха внесени и пет доклада за наименоване на улици 
в района.

Дейност 2019 2020

Доклади до СОС за процедури по ЗУТ и представяне на ОПС и право на ползване 9 13
Доклади до СОС за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем 2 9
Доклади до СОС за именуване на улици 4 5

Общо 15 27
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Почистването на Панчаревското езеро и 
облагородяване на зоната край него е сред 
приоритетите на районната администрация. 
Темата за развитието на зоната край езерото, 
която е магнит за столичани и гостите на района, 
вълнува много от жителите му и екипа ми.
Ръководството на СО - район “Панчарево” 
проведе редица срещи с всички заинтересовани 
лица - Сдружението за развитие на Панчарево и 
Кокаляне, представители на спортни клубове,  
търговци, жители край езерото. Обсъдени бяха 
проблемите, с които се сблъскват в ежедневната 
си дейност те и бяха начертани мерки за 
решаването им. 
На 9 юни по моя инициатива в езерото бяха 
хвърлени 400 кг жива риба с подкрепата на 
собственика на ВЕЦ “Кокаляне” “Акуо Енерджи 
България” за подобряване на езерната 
екосистема.
Благодарение на усилията на Сдружението 
за развитие на Панчарево и Кокаляне, МЗХГ 
обяви обществена поръчка за “Изработване на 
работен проект за почистване чашата на язовир 
„Панчарево“ от наносни отложения“. 
През октомври бе проведено обществено 
обсъждане на проекта, разработен от 
спечелилата поръчката фирма АКВА ПРО. То бе 
организирано от Форум “Гражданско участие” в 
партньорство с районната администрация. 
Инж. Огнян Тодоров представи резултатите от 
проучването на качеството на водата в езерото. 
Според МОСВ екологичното й състояние е 
умерено, а химичното състояние - добро. 
Според направеното подробно изследване в 
езерото има 5,4 млн. куб. м вода, което означава, 
че липсват около 0,5 млн. куб. м.

Проектът предлага да се изземат 100 000 куб. м 
наноси. 
СО - район “Панчарево” ще осигури парцел за 
достъп до езерото и терен за депониране на 
наносите.

Проектът на АКВА ПРО препоръчва:
• задължително изграждане на локални 

пречиствателни станции за търговски 
обекти и бази около езерото и големи 
пречиствателни станции за целия регион;

• зарибяване с 45 000 бр. бял амур;
• да се осигури достъп на лодки до езерото;
• да се създаде цялостна концепция за 

развитие на зоната около езерото.

От тук нататък, за да бъде реализиран проектът, 
трябва да бъде осигурено финансиране от 
държавата като проява на воля Панчаревското 
езеро да бъде почистено от наноси. 
Почистването на езерото и облагородяването 
на зоната край него биха дали възможност за 
провеждане на международни състезания, 
което ще е от полза не само за район “Панчарево”, 
но и за българската столица.

Панчаревското езеро
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Един от основните проблеми на жителите в 
повечете населени места в района е липсата на 
канализация. Логично търсенето на решение 
на този проблем е сред приоритетите в 
управлението ни. Изключването на населените 
места в района от списъка на бенефициенти 
по европейски програми  и прави задачата 
труднорешима и с много неизвестни.
През годината са проведени множество 
разговори на различни нива и с представители 
на различни институции в търсене на изход от 
този проблем.
През последните месеци водим интензивни 
преговори с Ирина Савина, зам.-кмет 
по направление “Европейски политики, 
международна дейност и туризъм” на тема 
изграждане на канализация в селата от района. 
Това е въпрос от стратегическо значение за 
подобряване живота в район “Панчарево”. Взето 
е решение за създаване на експертен екип за 
ускоряване на процеса по кандидатстване.
Друг сериозен проблем на територията на район 
“Панчарево е недостигът на места в яслите и 
детските градини. Причината  са динамичните 
демографски и миграционни процеси в района. 
Увеличеният интерес на млади семейства за 
заселване в селата от района, изграждането 
на големи жилищни комплекси и естественият 

Седмица преди Успение Богородично, 
тържествено бе осветен обновеният храм 
„Успение Богородично“ в с. Плана.  Възраждането 
на храма се случи, благодарение на неуморния 
труд да шейсетина ентусиасти, над 100 000 
лв. инвестиция от държавата и дарители от 
цяла България, Германия, Белгия и Франция. 

прираст на населението са фактори, които 
налагат нов подход.
Ние започнахме проучвания и анализи. 
Стъпвайки на направените въз основа на тях 
прогнози, обявихме обществена поръчка 
за изграждане на инженеринг на три нови 
детски градини в с. Бистрица, с. Железница и 
с. Казичене. Предстои избор на изпълнител и 
старт на строителството.
През 2021 г. ще се работи и за решаването на 
проблема с недостига на места в детски градини 
и ясли в с. Кокаляне и в с. Герман. 
С този проблем се сблъсква и населението на с. 
Лозен, въпреки че там през последните години 
се построиха 2 сгради към съществуващата 
детска градина. 
В с. Герман построените през 2015 г. и 2016 г. 
училище и детска градина вече са с изчерпан 
капацитет.
След провеждане на обществена поръчка 
е избран изпълнител за проектиране на 
разширение на 83 ОУ “Елин Пелин” в с. Панчарево 
и на 191 ОУ “Отец Паисий” в с. Железница.
Общинският сграден фонд в СО - район 
“Панчарево” е огромен и в сегашния му 
вид разходите за отопление през зимата са 
непосилни. Затова подготвяме проекти за 
подобряването на енергийната ефективност.

Инициатор на обновяването е Владимир Иванов. 
Винаги съм вярвал, че доброволчеството е сила, 
способна  да промени света.
Горещо приветствам и насърчавам всички 
инициативи в подкрепа на вярата, за развитие 
на традициите и възраждане на духовността в 
район “Панчарево.”

С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО” ЗА 2021 Г., 
ВНЕСЕНО В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА, МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ :                                                                              269
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ОБЕКТИ:                              15
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ:             32

http://www.pancharevo.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/989-2021
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Гордеем се със завършените проекти за обновяване облика и подобряване на 
живота в района. Ето някои ключови примери.

192 СУ “Христо Ботев”, с. Бистрица 
 Изграден бе подземен топлопровод между котелното и малката сграда По този начин бе решен 
проблем с десетилетна история и бе прекратена загубата на топлинна енергия.

• Предприети бяха действия за 
повишаване проводимостта на 
съоръженията по пътя на дъждовната 
вода.

• С помощта на партньори бяха почистени 
и профилирани земните канавки на ул. 
“Лозница”, с. Панчарево с цел прихващане 
на повърхностните води, които през 
последните десетилетия причиняваха 
значителни щети както на частни имоти, 
така и на сградата на района.  

• Ремонтирани бяха компрометирани 
съоръжения по съществуващата 
канализационна мрежа за дъждовни 
води в с. Кривина,  с. Казичене, с. 
Панчарево и с. Бистрица.

• Беше изграден линеен отводнител за 
прихващане на дъждовни води на ул. 
“Васил Левски”, с. Панчарево (до ТОТО-
то).

• Ремонтирано бе общинско жилище 
“Вила - 2” в с. Панчарево.

Работилница в 83 ОУ “Елин Пелин”, Панчарево
Изграждането й бе спряно с АКТ 10 поради пропуски в проекта, заварен от настоящето ръководство  
на района. Към момента строителството е завършено с необходимото качество и в  срок.

преди

след
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• С моя заповед РПН20-ДГ56-213/08.10.20 бе възложено укрепването на пътната конструкция на ул. 

“Буйновско ждрело”, с. Бистрица в участъка между спирка “Калфин дол” и ул. “Полежан”. Ремонтът 
бе извършен в договорения срок и по този начин бе решен проблем с давност 3 години, който 
създаваше предпоставки за сериозни пътно-транспортни произшествия.

• По инициатива на районната администрация и с подкрепата на партньори през годината бе 
възстановена хоризонталната маркировка на пешеходни пътеки в района.

• Изработена бе идейна концепция за реконструкция на парк “Казичене”.
• С моя заповед бе създадена комисия, която извърши оглед на скатовете над велоалеята край 

Панчаревското езеро. В СО бе изпратен констативен протокол. Проведохме активна комуникация. 
Изготвянето на проект за укрепване на ерозионните участъци от скатовете на лозенската 
планина на обект “Велоалея” е включено в инвестиционната програма на СО - район “Панчарево”,  
предложена за финансиране с бюджета за 2021 г.

преди

Ремонтните дейности по ул. “Буйновско ждрело”

изпълнени проекти

след
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Поддръжка на пътната инфраструктура
Изправени бяхме пред трудния избор да разпределяме 
предоставения ни обществен ресурс според 
приоритетите и спешните нужди. За целта се допитвахме 
до кметовете. Правихме редовни срещи с изпълнителите 
на ремонтни дейности и с компаниите за обществени 
услуги “Софийска вода”, ЧЕЗ, “Овергаз”, А1, “Виваком” и 
т.н. С тях разговаряхме за изграждане на инженерна 
инфраструктура в района. Проведена бе среща с АПИ 
по отношение ул. “Самоковско шосе”. Тази ключова за 
района артерия е за основен ремонт. Няма как той, 
обаче, да започне преди компаниите да са включили в 
плановете си изграждане/ подмяна на съоръженията под 
пътя. Ще продължим преговорите в тази насока.
Столична община (СО) има договор с “ГБС – 
инфраструктурно строителство“ АД за поддръжка на 
пътната инфраструктура в района. Администрацията на 
район “Панчарево” направи предложения за възлагане на 
дейности в размер на 1 050 000 лв., които бяха одобрени, 
възложени и приключени.
Включени бяха основните подходи към селата, а след 
тях главните улици, улиците с масов градски транспорт, 
улиците с обществена значимост. По договора за 
абонамент се поддържат ул. “Патриарх Герман” в с. 
Герман, ул. “Съединение” в с. Лозен и ул. “Цар Борис III”, 
Казичене- Кривина.
Освен това СО възложи допълнителни дейности по ремонт 
на над 17 000 кв. м за връзката Долни Лозен- с.Равно 
поле, която бе използвана за алтернативен маршрут по 
време на изграждането на Столичния околовръстен път, 
за много важната връзка между м. Брезите и с. Плана, за 
ул. “Варовита” и ул. “Маркова ливада” в с. Лозен и др. 
Район “Панчарево” получи от СО и допълнителен 
бюджет в размер на 875 880 лв. за поддръжка на пътната 
инфраструктура. По сключения след провеждане на 
процедура по ЗОП договор с “Актив Билдинг Инк” ЕООД 
средствата бяха изразходвани ефективно на базата на 
нов, различен подход. 
Предложенията на администрацията за включване 
на обекти във възлагането по този договор бяха 
съобразени с възможностите за реализация на пътни 
ремонти (подменени съоръжения на инженерната 
инфраструктура) и с  приоритетите, подадени от 
кметовете на кметства. 
Работеше се денонощно под прекия контрол на 
ръководството на районната администрация. В 
голяма част от случаите бяха направени отводняване, 
заздравяване на пътната основа, за да се гарантира 
дългосрочност на ремонтите.
Благодарение на взаимодействието с експлоатационните 
дружества бяха подменени стари амортизирани 
съоръжения, а там, където нямаше, се изградиха нови в 
определените за ремонт отсечки.

с. Лозен - след

с. Казичене - след

с. Железница
ул. Люляк - след

ОБЩО АСФАЛТИРАНИ: 48 394 кв. м
ОБЩО ИНВЕСТИРАНИ: 1 926 000 лв.*

 *в сумата не е включена стойността на над 
17 000 кв. м, допълнително възложени от СО

ремонти и поддръжка

с. Лозен - преди

с. Казичене - преди

с. Железница
ул. Люляк - преди
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Ремонтирани бяха ул. “Витошко лале” и ул. “Орешковица” (един от подходите към в. з. Косанин дол) в с. 
Бистрица,  ул. “Люляк” в с. Железница, улица в м. Чемерник, с. Железница, тротоар на ул. “Васил Левски” 
в с. Казичене и на ул. “Съединение” в с. Лозен, ул. “Бистришка река” и ул. “Васил Левски” в с. Панчарево., 
пътят към Турмачка махала, с. Плана,  ул. “Кокиче”, ул. “Васил Стоилов” и ул. “Явор” в с. Герман.

Озеленителите на районната 
администрация почистиха  основно 
гробищния парк в с. Панчарево и 
помогнаха за разчистването на гробищния 
парк в с. Лозен.

По този начин не просто се подобри видът на 
тези места, но и се разкриха нови парцели. 
И през 2021 г. ще продължи работата по 
почистването и поддръжката на гробищните 
паркове.

с. Бистрица 
ул. “Витошко лале”- преди

с. Лозен 
гробищен парк - преди

с. Бистрица 
ул. “Витошко лале”- след

с. Лозен 
гробищен парк - след

ремонти и поддръжка
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Поддръжката на зелените площи, градини и 
паркове е ежедневна задача на озеленителното 
звено в районната администрация. За първи 
път районният кмет дава възможност в 
трите най-големи села - Лозен, Казичене и 
Бистрица, по предложение на кметовете на 
кметства да бъдат назначени по трима души. 
За сравнение - в другите села има по двама 
служители, а в с. Плана озеленител бе назначен 
за първи път. Въведено бе съботно дежурство 
в озеленителното звено на районната 
администрация.
Трима озеленители бяха назначени на 
трудов договор за 4 месеца по Програмата 
за намаляване трайната безработица чрез 
осигуряване на временна заетост на трайно 
безработни лица към МТСП. Служителите 
на озеленителните звена на Бистрица и 
Панчерово целогодишно подпомагаха 
дейността на кметствата в с. Лозен, с. Казичене, 
с. Кривина, с. Герман, с. Пасарел,  с. Кокаляне. 
За с.Лозен предоставихме бус за нуждите на 
озеленителното звено.
През 2020 г. засадихме цветя в цветните 
структури и алеи около спортни и детски 
площадки. 
Чистотата също е важен приоритет в дейността 

ни. В резултат на многократни срещи и обсъждания 
с активното участие на Сдружението за развитие 
на Панчарево и Кокаляне за решаване на 
проблемите за първи път бе въведена нощна смяна 
за сметоизвозване. Бяха сгъстени графиците за 
извозване на зелен и едрогабаритен отпадък. 
По настояване на районната администрация зам.-
кметът по направление “Зелена система, екология 
и земеползване’’ на СО Десислава Билева изиска 
от “Зелени системи” сгъстяване на графика за 
почистване на зоната за отдих край Панчаревското 
езеро, както и да бъдат разположени допълнителни 
съдове за смет там. 
С писмо-предложение за бюджет 2021 г.  искаме 
увеличение на бюджета по дейност 623 „Чистота“ 
и дейност 622 „Озеленяване“, тъй като район 
„Панчарево“ е най-големият по площ в СО. Това е 
необходимо, за да бъдат приведени съществуващите 
детски площадки в съответствие с изискванията на 
Наредба 1 от 2009 г. и със съвременните разбирания 
за естетическа и ергономична среда, в която да 
играят децата на район “Панчарево”. 
От Столична община поискахме в програмата 
за почистване на речни легла, канали и други 
отводнителни съоръжения за 2021 г. да бъдат 
включени всички, непочистени до момента на 
територията на район “Панчарево”.

Зелените площи на територията на района в размер над 1000 дка се обработват редовно по график.
Три пъти седмично се правят уборки на паркове, градини, детски площадки и др.
Редовно се почистват паднали камъни по велоалеята край Панчаревското езеро, въпреки че тя не е на 
разпореждане на СО - район “Панчарево.
Почистени бяха 2,5 км речни корита, дерета и канали в това число:

• в.з. “Косанин дол” - 400 м, преди и след водостока на ул. “Банище”;
• дере по ул. “Корията”, с. Панчарево - 200 м до вливането в р. Бистришка;
• дере по ул. “Орниче”, с. Кокаляне - 300 м по ул. “Орниче” до ул. “Слатин дол”;
• отводнителен канал, с. Герман - 650 м от ул. “Патриарх Герман” до вливането в р. Искър;
• отводнителен канал, с. Казичене - 400 м в м. Геренадере; 
• Шолева бара, с. Лозен - 350 м преди ул. “Варовита”, по течението;
• отводнителен канал, с. Кривина - 200 м по ул. “Римска ракла”.

детски площадки:    54 бр.
изкуствено затревени футболни игрища 3 бр.
стрийт фитнеси:     2 бр.
спортни площадки:    6 бр.
велоалеята край езерото в с. Панчарево 

СО - район „Панчарево“ поддържа:

озеленяване и облагородяване
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Получих плакет “Добрият пример” от bTV за 
подкрепата за извършване на най-мащабната 
акция в рамките на инициативата “Да изчистим 
България заедно” - разчистването на местността 
“Плажа” в с. Бистрица през 2019 г.
Разположихме до Панчаревското езеро един 
от 6-те контейнера за България за събиране 
на фасове. Това бе фокусът на международна 
инициатива за почистване на природата, 
чийто партньор е bTV. През 2020 г. не се 
проведе масово почистване за 1 ден заради 
пандемията от корона вирус, но гражданите 
бяха призовани да събират фасове, които да 
бъдат рециклирани. 
И днес контейнерът е в началото на алеята от 
с. Герман. 
Фасовете не се рециклират у нас и затова 
призовахме хората от района да ги събират 
и депонират в контейнера, за да  бъдат те 
извозвани за рециклиране в израз на грижата 
ни за опазване на природата.

В края на 2020 г. с моя екип решихме да доставим радост на най-онеправданите в района, на онези, 
които истински се нуждаят от подкрепа. Обединихме около идеята съмишленици и добротворци.  
Част от хората в ръководството на администрацията участва в приготвянето на храната, друга - в 
разнасянето и раздаването й.

Добротворци дариха средства, а други - труд и материали.
Вярваме, че внесохме светлина в домовете на 210 най-
нуждаещи се възрастни хора  в 10-те села в район 
“Панчарево” за Бъдни вечер и Коледа.

Свързахме Фондация “БлагоДарител” с Васил Гугов,  
собственик на “ФлорГардън” ЕООД, последователен 
партньор в инициативите на районната администрация, 
който направи парично дарение. Благодарение на този 
жест бяха приготвени 850 порции храна, раздадени в 
продължение на 4 дни на 170-те крайно нуждаещи се 
от  района, подпомагани по програмата “Топъл обяд”. 
Проектът по тази програма приключи и предстои 
подновяването му.

добротворство
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Проектът на район “Панчарево” по целева 
програма „Топъл обяд до дома в условията 
на извънредна ситуация 2020“ бе одобрен 
за финансиране от СО и 170 души от района 
получаваха топъл обяд от 1 май до края на 
годината. 
В рамките на 167 работни дни бяха раздадени 
28 390 топли обяда за хора с ниски доходи, 
под линията на бедност, за времето, в което са 
поставени под задължителна карантина, уязвими 
лица, възрастни хора над 65 години, които живеят 
сами и нямат близки.

СО-район “Панчарево” спечели проект за 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания – Компонент 3” по ОП „Развитие 
на човешките ресурси“, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския 
съюз. Безвъзмездната финансова помощ е в 
размер на 136 752 лв. с ДДС.
До 31 март 2021 г. над 100 души в затруднено 
положение от района могат да заявят доставка 
на храна и продукти от първа необходимост. По 
проекта бяха разкрити над 20 нови работни места, 
бяха наети 4 автомобила и бе открит диспечерски 
център в социалната служба.

По проект „Да бъдем толерантни!“ от програмен 
приоритет „София – Европейска столица на 
спорта“, финансиран по Програмата за развитие 
на физическото възпитание и спорта на Столична 
община, район „Панчарево“ организира спортен 
празник в 84 ОУ „Васил Левски“, с.Герман. Участваха 
ученици от 71 СУ „Пейо Яворов“, с. Казичене, 84 ОУ 
„Васил Левски“, с. Герман, 192 СУ „Христо Ботев“, 
с. Бистрица, 200 ОУ „Отец Паисий“, с. Лозен и 201 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Лозен. Между 
учениците се проведе мини футболен турнир. На 
първо място се класира отборът на 84 ОУ „Васил 
Левски“. Децата бяха изключително щастливи 
да посрещнат българската футболна легенда 
Красимир Балъков, с когото заедно раздадохме 
наградите на победителите.

СО - район “Панчарево” спечели от СО 
финансиране на проект „Не се гаси туй, що не 
гасне!“ по програмен приоритет „170 години 
от рождението на Иван Вазов“. 50 жители от 
Дружеството на инвалида в с. Казичене посетиха 
къщата-музей на Иван Вазов в гр. Сопот и Калофер, 
Карлово и Копривщица. 20 ученици от 5 и 6 клас 
на 84 ОУ „Васил Левски“, с. Герман се поклониха 
пред гроба на Иван Вазов в градинката на 
църквата “Света София” и рецитираха стихове от 
творчеството му. Ученици от 8 и 9 клас рецитираха 
откъси от произведения на Вазов на членове на 
Дружеството на инвалида.

социални дейности
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Програмата за лични асистенти по Закона 
за личната помощ  стартира от 01.09.2019 г. с 
назначени 18 лични асистенти на 18 потребители 
на услугата. Към 30.12.2020 г. потребителите на 
услугата са 115 и съответно са назначени 115 
асистенти. Сред потребителите има 3 деца със 
специални потребности. Личните асистенти 
извършват дейности от личен, битов  и социален 
характер. Асистентите са предимно членове от 
семейството на потребителите. Има и четирима 
външни асистенти. Няма неудовлетворени 
подадени заявления от потребители на услугата.

По „Програма за намаляване трайната 
безработица чрез осигуряване на временна 
заетост на трайно безработни лица“ към 
Министерството на труда и социалната политика  
кандидатствахме за работници-озеленители. 
За поддръжката на зелените площи в селищата 
от най-големия по територия район в Столична 
община бе необходим допълнителен човешки 
ресурс в районата администрация и кметствата. 
За постигане на тези цели бяха отпуснати 3 
бройки за срок от четири месеца. За работници 
по озеленяването на срочни договори бяха 
назначени трайно безработни лица, които 
поддържаха детските и спортни площадки в 
селата Лозен и Бистрица.

855 домакинства в район “Панчарево” бяха 
одобрени да подменят своите стари отоплителни 
уреди.
Проект „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в Столична община чрез подмяна на 
отоплителни устройства на твърдо гориво 
с екологични алтернативи“, се реализира с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от 
националния бюджет на Република България.
Столична община проведе разяснителна 
кампания за гражданите от района, за да ги 
запознае с условията и механизма за безплатна 
подмяна на стари индивидуални/ многофамилни 
отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва 
и въглища) с нови, алтернативни форми на 
отопление. 
Програмата продължава и през 2021 г. и вече е 
обявен нов набор на документи от желаещите да 
подменят старите си отоплителни уреди.

социални дейности
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Откритата сцена на Софийската опера и балет на 
Панчаревското езеро “Музи на водата” се състоя, 
благодарение на усилията и волята на екипа ми. Успехът е 
доказателство за жизнеността на идеята езерото да стане 
сцена на ежегоден международен културен фестивал.

18 спектакъла, сред които мюзикълът “Mamma Mia!”, 
балетите “Лебедово езеро”, “Кармина Бурана” и “Зорба 
Гъркът”, операта “Рейнско злато” бяха изпълнени на сцена 
върху понтон в езерото. Той бе специално укрепен и 
обезопасен за фестивала от партньори на ръководството 
на района.

Близо 7000 жители и гости на София, имаха удоволствието 
да усетят магическата красота на Панчаревското езеро 
като естествен декор на класическите и съвременни 
шедьоври на изкуството.

“Музи на водата” се проведе като част от Календара на 
културните събития на СО за 2020 г. под патронажа на 
кмета Йорданка Фандъкова. 

На откриването присъстваха вицепрезидентът на 
Република България Илияна Йотова, зам.-кметовете 
Тодор Чобанов и Дончо Барбалов, зам.-министърът на 
културата Амелия Гешева, меломани, предприемачи и др.
Откриването на изнесената сцена се превърна в изискан 
старт на летния сезон и въпреки пандемичната обстановка 
и ограниченията, спектакълът “Mamma Mia!” предизвика 
бурните аплодисменти на ценителите на изкуството на 
мюзикъла.

Ръководството и служителите на район “Панчарево” 
дадоха всичко от себе си за безупречната организация 
на фестивала - обособени бяха паркинги, осигурени бяха 
линейки и охрана, облагородена и обезпаразитена бе 
зоната на събитието, осигурен бе безплатен транспорт от 
станция на метрото до езерото и обратно.

Искам да благодаря на партньорите ни в това начинание: 
Аргогруп, Частни линейки - ЕНА първа помощ, Аndrews’, 
Parfen Perfumes, Национална спортна база и разбира се на 
Софийската опера и балет с ръководител маестро Пламен 
Карталов и на генералния спонсор HeliAir.

Вярваме в потенциала на зоната край езерото в Панчарево 
за провеждане на локални и международни фестивали на 
изкуствата.

Лятната сцена “Музи на водата” бе реализация на идеята 
ми да се подаде ръка на хората на изкуството в условията 
на пандемия като се предоставят открити сцени за срещи 
с публиката. 

Влезте в атмосферата на фестивала тук.

култура

https://www.operasofia.bg/news/zapochna-izgrazhdaneto-na-otkritata-stsena-na-muzite-na-ezeroto-pancharevo
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Взех участие в похода “По стъпките 
на Никола Крушкин - Чолака” 
от Драгалевския манастир до 
местността “Плажа” в с. Бистрица. 

Организатор за 18-та година бе 
Сдружението за спорт, туризъм и 
екология “Погледец” - Бистрица.

В с. Панчарево се проведе най-големият 
международен турнир по плажен волейбол 
за мъже за годината у нас Sofia Beach Open. 
Събитието бе под егидата на Международната 
федерация по волейбол (FIVB). 
Като резултат от партньорството на районната 
администрация с организаторите децата от 
район “Панчарево” имаха предимство при 
избора на 48 деца, които да се обучават 
безплатно в плажната волейболна академия.

По инициатива на зам.-кмета д-р инж. 
Даниела Христова желаещите да 
поддържат перфектна форма имаха шанса 
да тренират безплатно с най-добрите 
треньори на Pulse Fitness & SPA на езерото 
в Панчарево.  Откритите тренировки 
край водата събраха много гости и 
жители на района, които се насладиха на 
тренировките сред природата.

Влез в атмосферата тук

400 участника в 131 отбора стартираха в 
третото издание на турнира по планинско 
бягане “По стъпките на Алеко с приятел”. В 
състезанието се включи отбор “Панчарево”. 
В него освен мен участваха заместниците 
ми д-р инж. Даниела Христова и инж. 
Ирина Войнова, главният архитект Румен 
Несторов, експертът в отдел “Екология” 
Вили Глогова и Рената Дудлей. Отборът 
ни се класира на 9 място в категорията 
“Колеги - дълго трасе”. Първите членове на 
отбора финишираха за 6:07 ч.

спорт

https://www.facebook.com/Pulse.Fitness.SPA/videos/666948500589818
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В администрацията на район “Панчарево” гостуваха кметът на община Волви, Гърция г-н Диамандис 
Сиамас и неговият екип. Те бяха в София за участие в изложението “Ваканция”.
Постигнахме договореност за продължаване и надграждане на партньорството между район 
“Панчарево” и гръцката община в областта на културата, туризма и образованието.

Заедно с главния архитект на СО 
- район “Панчарево” арх. Румен 
Несторов взехме уастие в Ur-
ban Development Forum 2020, 
организиран от Градът Медиа груп. 
Целта на форума бе да се обсъдят 
възможностите за развитие на 
столицата.
Представени бяха всички при-
родни дадености и бяха обсъдени 
нови идеи за стратегическия за 
столицата район “Панчарево”. 

Със зам.-кмета д-р инж. Даниела Христова 
участвахме в закриването на поредния успешен 
етап от проучването на Средновековната крепост 
и манастир Кокалянски Урвич. 
Районната администрация традиционно 
подкрепя археологическия проект. 
Благодарение на финансирането на проекта 
на НИМ археолог Виолина Кирякова от НИМ 
и археолог Филип Петрунов, представител на 
Средновековната секция към Националния 
археологически институт на БАН, продължиха 
археологическите разкопки за десета поредна 
година. Те са възстановени преди време от екипа 
на доц. Бони Петрунова, днес изпълнителен 
директор на НИМ, и доц. д.и.н. Николай Овчаров, 
който през 2016 г. делегира дейностите на Филип 
Петрунов. 
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Един от заявените приоритети в управлението на район 
“Панчарево” е да се даде възможност на гражданите да 
участват в процеса като се  включат във формулирането 
на проблемите, вълнуващи населението на определено 
населено място. В цикъл от 5 обществени обсъждания 
бяха разгледани жизненоважни проблеми в 5 села от 
район “Панчарево”. 

Информационните срещи бяха организирани от 
Форум “Гражданско участие” по проект „Пътеводител 
за обществени консултации“. Той се изпълнява с 
финансовата подкрепа на Столична община и Програма 
„Европа 2020” и с активното участие на СО-район 
„Панчарево”. 

Темите за всяко село бяха идентифицирани след 
обучение на кметовете и в синхрон с районната 
администрация.

В с. Панчарево бе обсъден проектът за почистване на 
Панчаревското езеро. Участва проектантът, разработил 
идеята за почистване на езерото, представители на 
спортните клубове, представители на Сдружението за 
развитие на Панчарево и Кокаляне и жители на района.

Неотложната необходимост от изграждане на нова детска 
градина бе темата, обсъдена в с. Бистрица. В дискусията 
участваха кметът на селото,  зам.-кметът на СО доц. Тодор 
Чобанов, представители на СОС и на местната общност.

В онлайн дискусия за с. Герман бяха разгледани 
възможностите за използване на сградата на старото 
училище. Представени бяха множество креативни идеи. 
В резултат вече е учредено ново читалище и предстои 
внасяне на доклад в СОС за предоставяне на сградата за 
ползване.

Темата за създаването на условия за спорт и читалищна 
дейност беше обсъдена от жителите на с. Казичене. 
В инвестиционната програма за 2021 г. са предвидени 
изграждане на изкуствено затревен терен за мини 
футбол и довършване на ремонта на читалището.

В с. Лозен бяха обсъдени възможностите за реновиране 
и разширяване на училищата в селото.

В резултат районната администрация изготви технически 
задания и проектирането и на двете е заложено в 
инвестиционната програма, предложена за финансиране 
от Столична община.

В с. Лозен се състоя и второ обсъждане, на което 
жителите на селото започнаха организация по създаване 
на обществен съвет към районния кмет и към кмета на 
селото.

гражданско участие
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2020 г. ни изправи пред безпрецедентно предизвикателство. 
На 13 март 2020 г. бе въведено извънредно положение в цялата страна и бяха 
въведени мерки за овладяване на разпространението на коронавируса COVID - 19 
и ограничаване последствията от пандемията.

• Това предизвика реорганизация в дейността на 
районната администрация и необходимостта 
от предприемане на редица действия за 
ограничаване на заразата. Въведена бе система за 
безконтактно подаване на документи.

• За администрацията и 10-те села, храмове, 
манастири, детски градини и училища в района 
осигурихме натриев хипохлорит, дезинфектант за 
ръце и предпазни маски.

• Служителите на озеленителното звено периодично 
дезинфекцираха пространствата около магазини, 
енорийски храмове и манастири, централните 
части на населените места, спирки на масовия 
градски транспорт и др.

• Разработени бяха проекти за подпомагане на най-
пострадалите от пандемията жители. Получено бе 
финансиране и подкрепата бе осигурена.

• Изработени бяха информационни постери с 
най-важните мерки за предпазване от вируса. 
Плакатите бяха раздадени на кметствата и 
поставени на видими места за осведомяване на 
жителите.

• На всички спортни съоръжения бяха поставени 
табели, които информират, че използването им е 
строго забранено.

• На всички детски площадки в района бяха 
поставени табели, информиращи, че използването 
им не е препоръчително.

• Хранителните продукти, останали в затворените 
ясли и детски градини, бяха предоставени на 
кметовете на селата, за да ги разпределят на 
социално слаби жители.

COVID - 19
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Следващите стъпки по пътя

2020 беше една трудна, напрегната, но изпълнена с много ентусиазъм, съзидателна енергия и упорита 
работа година за районната администрация в район “Панчарево”. Когато встъпих в длъжността на 
районен кмет, заварих в наследство само 2 проекта - за работилницата в 83 ОУ “Отец Паисий” в с. 
Панчарево и за отводняването на ул. “Мито Войнишки” в с. Казичене. 
Наложи се с много бързи темпове да наваксваме пропуснатото време.
Давам си сметка, че много от свършената работа остава невидима и непризната, защото винаги 
има още нещо важно, за което не е стигнало времето. Винаги има някой, който е бил разочарован, 
защото точно неговият въпрос не е намерил решение, защото точно до неговата улица не е стигнал 
асфалтът.
Колкото и да се стремим да запълним всички празнини, да решим всички проблеми, трупани с 
десетилетия, ясно е, че няма как това да се случи за толкова малко време, с ограничен ресурс, в 
условия на пандемия и само с правомощията, които районната администрация има. 
Осъзнавам, че без инструментите на гражданското общество и впрягането на колективна енергия в 
името на общи каузи и най-брилянтните идеи биха останали неосъществени.
Вярвам, че темите, които ни обединяват са много повече от нещата, които ни разделят, затова си 
струва да се концентрираме върху първите.
Заради всичко това аз и екипът ми посветихме първата година от мандата на изграждането на 
здрави основи: структуриране на дейността,  оптимизиране на процесите, анализ на слабите звена 
и търсене на нереализиран потенциал.
Стъпвайки на тази основа, се надявам през следващите три години да успеем да постигнем целите, 
с които завоювах доверието на хората от район “Панчарево” преди година.

През 2021 г. ще работим по:
• нова структура на администрацията в СО - район “Панчарево” с цел оптимизиране на дейността;
• изграждане на детски градини, разширяване на училища, създаване на спортни съоръжения, 

подпомагане на училища и читалища;
• продължаване на дейностите по облагородяване на района - озеленяване, почистване и 

поддръжка;
• рехабилитация на пътната инфраструктура;
• ремонт на съществуващите детски площадки.
• Ще търсим възможности за проектиране и изграждане на канализация, където има дори 

минимален шанс.

Ще настоявам пътищата в района да се ремонтират отговорно - след изграждане на инженерната 
инфраструктура и със заздравяване на пътната основа, за да няма ремонти на ремонтите. 
Ще работя с екипа си за превръщането на лятната сцена на Панчаревското езеро в красива културна 
традиция, която да привлича ценителите от района, столицата и страната.
Разчитам на диалог с всички вас. Подавайте сигнали за всички нередности, с които се сблъсквате.
Предлагайте доброволчески инициативи за подобряване на живота в района.
Използвайте дигиталните канали за получаване на информация: страницата на районната 
администрация в интернет и профилите ми във Фейсбук и Инстаграм. Последвайте ме.
За да успеем заедно.

Последователи:        2 689
Публикации:               215
Достигнати хора:     826 508

Последователи:        316
Публикации:               156

посоки
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Сезони край Панчаревското езеро снимки: Милена Парцунева
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