
 

 С Ева Митова, кмет на район „Подуяне“ в гр. София разговаря Деси БАКЪРДЖИЕВА 

„Комфортът на децата е 
приоритет на районната 
администрация“ 

 

 

- Г-жо Митова, кое е най-значимото постижение от първия ви мандат? 

- Много са постиженията през миналия мандат. Те са в резултат на една обща политика между районната администрация, 
Столичния общински съвет и кмета на София. Благодарение на тази екипна работа успяхме да извършим реконструкция на 
моста „Чавдар“ и на моста „Черковна“, корекция на Слатинската река, да изградим нова спортна площадка и седем детски 
градини. Подлезът на гара „Подуяне“ беше реновиран по оперативна програма „Регионално развитие“ и вече отговаря на 
европейските стандарти. 

В междублоковите пространства в кв. „Сухата река“ бяха изградени 9 съвременни детски площадки. Бяха извършени и 
много ремонти в училищата и детските градини. Реконструираха се и три спортни площадки в кв. „Хаджи Димитър“. 
Реновирахме и един от парковете на територията на „Подуяне“. Изключително постижение е и довършването на църквата 
„Свети Апостол Йоан Богослов“ и изграждането на парк около храма. Този храм се строеше от цели 15 години и 
завършването му за мен е един чудесен резултат. За периода бяха оправени доста тротоари и на много места се монтира 
улично осветление. Това не е никак маловажно, защото чувствително подобрява качеството на живот. 

- Имате и реализирани дейности по проект „По-уютна градска среда“. Добри ли са резултатите от него? 

- Да, действително тези програма е много интересна и ефектът от нея е изключителен. Участието на района в проекта „По-
уютна градска среда“ е едно чудесно постижение, защото мобилизира всички етажни собствености. Това беше един пилотен 
проект за районите „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“. Фондация „Америка за България“ осигуряваше пейки, материали за 
озеленяване, кошчета за отпадъци и съответно хората със собствен труд и идеи подобряваха междублоковите 
пространства, които вече се пазят по-добре. Резултатите бяха толкова добри, че Столичната община реши да направи това 
своя политика и в момента работи под формата на програма „Зелена София“. Този успех се дължи на много добрата работа 
на районната администрация с домоуправителите. За това спомогна и общественият съвет, създаден през 2008 г. като 
консултативен орган към кмета на района. Той обединява всички хора, които живеят или работят на територията на 
„Подуяне“ и искат да дадат своя принос за просперитета на района. В този съвет участват представители на бизнеса, 
неправителствени организации, журналисти, художници и други. Всички те имат много идеи, които аз с радост изслушвам и 
съответно спомагам за реализирането им. Този съвет продължава да работи все по-енергично и да ми дава една друга 
гледна точка за работата ми. Благодарение на това сътрудничество районната администрация не само получава интересни 
предложения, но е и по-отворена и прозрачна за обществото. 

- Една от целите при встъпването ви в длъжност през 2007 г. беше да привлечете инвестиции в района. Успяхте ли? 



- Да. Аз съм много доволна, защото в района влязоха търговски вериги, които не присъстваха в „Подуяне“. Свои магазини 
изградиха „Лидл“, „Кауфланд“, „PENNY Маркет“, „Билла“. Скоро предстои да влезе и обект на сладкарници „Неделя“. 
Считам, че инвеститорският интерес към района чувствително се е повишил. 

- Към какво ще се стремите по време на втория си период на управление на „Подуяне“? Какви цели сте си поставили? 

- През настоящия мандат ще продължи работата по всичко започнато от предходния. Ще положим усилия да запазим това, 
което сме постигнали до сега, и същевременно ще го надграждаме. 

Целите, които съм си поставила са много. Аз съм се концентрирала върху изработването на проекти, за които няма 
осигурено финансиране. Обикновено бюджетните средства са недостатъчни, но когато проектите са готови, винаги може да 
се намери финансовият източник - дали чрез оперативна програма, малки грандове, меки мерки, или чрез партньорство с 
бизнеса. Тоест, когато имаш готов проект и знаеш какво искаш да направиш, е въпрос на време да се случи. До момента 
това се оказва правилният начин. 

- Задоволителен ли е бюджетът ви за 2012 г.? С колко е намалял спрямо годините преди кризата? 

- Аз отказвам да мисля за кризата и за това, че липсват пари. Това, което казвам обикновено на моите служители, е да си 
представят, че имат парите. За мен парите са следствие. Ако тази година е тежка, то следващата няма да е. Кризата ми 
дава възможност да оптимизирам и да мобилизирам двойно повече силите си, за да поддържам стандарта на обслужване, 
който хората заслужават. Естествено, че много неща не могат да се случат само с идеи, но винаги има начин даден проект 
да бъде реализиран. 

- Какви проекти предстои да бъдат изпълнени през 2012 г.? 

- Изграждането на три нови детски площадки около новата спортна площадка, като оформим парк на площ 7 дка. Друга 
задача през годината е да довършим физкултурния салон на 199-о основно училище. Трябва да направим всичко 
необходимо да се случи това, тъй като училището е прието през 1997 г. с незавършен физкултурен салон. Средствата, 
необходими за доизграждането на салона, са доста и затова тази дейност се е отлагала във времето. През годината трябва 
да се справим и с разчистването на останалите опасни частни и общински сгради на територията на „Подуяне“. 

- Очаквате ли одобрение за проекти по някоя от оперативните програми? 

Тя е на фаза одобрение. Трябва да уточня, че район „Подуяне“ не участва самостоятелно като бенефициент, а чрез 
Столичната община. 

- Според вас районните кметове трябва ли да имат по-големи правомощия? 

- Не. Местните администрации изпълняват политиката на града, а тя се прави от общинския съвет и кмета. Ние сме тези, 
които трябва да помагат, да развиват и изпълняват тази политика. В никакъв случай не може да сме самостоятелни. 

- Успявате ли да реализирате публично-частни партньорства? 

- Не. Няма как да бъде изпълнявано в пълния му вид, в който следва да е. От една страна, правната рамка все още се 
обсъжда и тепърва предстои да бъде приет норматив. От друга, няма как районната администрация да е достатъчно 
гъвкава и адекватна, за да предложи на инвеститора това, което той очаква. Тоест липсва взаимният интерес. Ние сме 
партньорът, който е скован в едни бюджетни и законови правила, от които няма как да излезе. В същото време бизнесът и 
предприемачите са гъвкави хора. Те разсъждават по друг начин и оттук идва едно противоречие. Въпреки това няма 
инициатива, която бизнесът в „Подуяне“ да не е подкрепил, независимо дали е ставало въпрос за ремонт, или за изграждане 
на детски площадки. 

- Смятате ли, че законът за публично-частното партньорство ще промени нещо за районите администрации? 

- Конкретно на район „Подуяне“ не, защото проектозаконът касае твърде големи инфраструктурни проекти. Има една 
категория проекти, които са прекалено големи за бюджета и прекалено малки за оперативните програми. Точно в тази ниша 



е мястото на публично-частното партньорство. От готовите до момента текстове на норматива се вижда, че тези проекти ще 
останат необхванати. 

- Подготвени ли сте за евентуални проблеми, които могат да възникнат с топенето на снеговете? 

- За самото снеготопене сме взели адекватни мерки. В района минават три реки. В рамките на 10 години Слатинската река 
два пъти залива къщите и блоковете около нея и затова беше особено важно да се направи корекция на коритото. Сега 
няма как да се случи това. Реките са ни добре почистени и имаме готовност за издигането на диги в ниските участъци. 
Шахтите са също са чисти, така че няма опасност от наводнения и в това отношение съм спокойна. 

Доста съм напрегната обаче за това какво ще се случи с пътната инфраструктура след разтопяването на снега. Вероятно ще 
има много язви. 

- Каква част от пътната мрежа в „Подуяне“ се нуждае от спешен ремонт? 

- Това, което сме правили през последните години, е да поддържаме пътната инфраструктура в поносимо и проходимо 
състояние. Има много улици в района, които не са ремонтирани съществено от самото им изграждане. Истината е, че за 
трайно решение на въпроса е необходимо да се извърши цялостно асфалтиране заедно с подмяна на тротоарите, уличното 
осветление, на подземната комуникация. Например мостът „Чавдар“ го кърпехме през два месеца заради лошото му 
отводняване. В момента, в който се извърши пълна реконструкция на съоръжението, проблемът беше трайно решен. 

Направили сме заснемане на целия район и имаме груба представа колко ще струва подобряването на инфраструктурата. 
Сумата е доста голяма, но започваме да работим по проектната си готовност, за да може това да се случи. 

- Един от болните проблеми за столичани е състоянието на детските и спортните площадки. Има ли такъв проблем в 
„Подуяне“? 

- За мен лично състоянието на детските и спортните площадки е незадоволително, като изключвам новоизградените. Аз 
много отдавна застъпвам тезата, че не може пред всеки блок да има една пързалка и една люлка. Тези зони трябва да са 
концентрирани, за да отговарят на всички изисквания, да могат да бъдат поддържани и да има охрана в един последващ 
момент. Детските площадки трябва да са затворени и защитени зони, в които спокойно да бъде пуснато едно дете. 

В кварталите „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“, които са най-старите в „Подуяне“, ситуацията е точно такава. Пред всеки 
блок има детски съоръжения, монтирани в периода 1960-1970 година. Тези съоръжения не се използват, защото са твърде 
стари, колите агресивно влизат около тях и те не изпълняват истинската си функция. 

Детските площадки са наша сериозна задача и имаме ясен план къде би трябвало да премахнем и къде да изградим нови. В 
същото време срещаме изключителна съпротива от страна на хората, защото те смятат, че само ще се премахнат 
остарелите съоръжения и няма да се направят нови. Те трябва да знаят, че комфортът на децата навсякъде - от детските 
градини и училищата до местата за почивка, е приоритет на районната администрация. 

- Как си представяте район „Подуяне“ след 4 години? 

- Променен в по-добра посока. С много малко занемарени места. Моят принцип на работа е, че дребните неща правят 
живота. Дребният дискомфорт и натрупването на малки неща оформя накрая голямата представа, че нещо е хубаво или 
лошо. Една разкъртена плочка пред входа е в състояние да провали деня на човек. Тези дребни проблеми, които уж са 
незначителни, се натрупват и създават представата за това как живеем. 

  

 


