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МЛАДОСТ

БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ

Хората решават за Източен парк
  На 11 януари в читали-
щето в „Младост” 1 ще 
се проведе обществено 
обсъждане, на което 
хората ще могат да дадат 
предложенията си за 
бъдещето на занемарената 
от години зелена площ. То е 
във връ 
зка със задание за 
проектиране  
на подробен устройствен 
план на тери 
торията на нов парк 
„Изток” – район „Младост”.   
На обсъждането ще 
бъдат разисквани сериозни 
проблеми и ще се търси 
консенсус за тяхното 
решаване. 
  Един от тях е начинът, 
по който Столична община 
да заплати по реални цени 

имотите, частна соб 
ственост, попадащи в 
парка. Друг е изключването 
на парцели от грани 
ците му и отреждането им 
за строи 
телство.
  Представянето на 

заданието  
за проектиране ще се 
състои на 11.01.2018г. 
от 18.30 часа в Народно 
читалище „Младост 1971”, 
с адрес: гр. София, ж.к. 
“Младост 1” /до коо- 
перативния пазар/

На 11 януари всички граждани могат да участват в общественото обсъждане

 
МЛАДОСТ

Скъпи читателю, 
Държиш в ръце 
първия брой на 
безплатното издание 
за жителите на 
„Младост”.  Район, 
който сигурно знаеш, 
е с големината на 
областен град. Район, 
чието ежедневие е 
изпъстрено с много 
идеи, проблеми и 
решения. Затова 
с екипа ми ще се 
стараем, всеки 
месец, да те държим 
в течение с всичко 
случващо се в 
„Младост”. 
А теб, скъпи 
читателю, ще 
помоля за нещо 
дребно: пожелай ни, 
да ни върви по вода…

В. Христов, гл. 
редактор

Рок и джаз за Коледа
  Рок & джаз музика ще звучи в „Мла-
дост” в навечерието на Коледа. На 
22 декември от 16 часа, в парка в 
„Младост” 3 ще се изнесе концерт, 
като на сцената ще се качат изпъл-
нители, които засега са пазени в 
тайна. От районната администрация 
само загатват, че една от изненадите 
е изпълнител от звездното риалити 
„Гласът на България”. 
 



Проблеми 2

   Обособяване на зона с 
небостъргачи в „Младост”, 
предвижда законопроектът за 
изменение и допълнение на Закона 
за устройството и застрояването 
на Столична община, който вече се 
обсъжда в Народното събрание.

В скандалния текст 
е упомената частта с високите сгради, 
която ще се простира върху десетки 
декари в района 
на 7-ми – 11-ти 
километър, край 
бул. „Цариградско 
шосе”.  В момента 
там е разположен 
комплексът БАН, 
който очевидно 
е подготвен за 
разпродаване.  
   Според 
предложението, 
в тази зона няма 
да има ограничения 
във височината, плътността и 
интензивността на застрояване, 
също отпадат изискванията за 
минимална озеленена площ. 
Проектът беше внесен тихомълком 
от група депутати от ГЕРБ. Кметът 
на район „Младост” Десислава 
Иванчева обаче се информира 
за готвените промени и внесе 
в парламента аргументирано 
възражение срещу тях. Успоредно 
с това уведоми граждани и медии 

за случващото се. След вдигнатия 
шум, Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно 
самоуправление в парламента, 

реши да организира 
дискусии, 

за да изслуша заинтересованите 
страни. На две кръгли маси 
Иванчева изложи всички свои 
аргументи и непредвидени в закона 

проблеми, които 
ще възникнат 
при такова 
строителство 
в района. Най-
важните са: 
пропуснатите 
обществени 
обсъждания с 
гражданите във 
всичките 24 района 
на Столицата 
(задължителни по 
закон), липсата 

на екологична оценка, липсата на 
експертна симулация на бъдещия 
трафик и др.

  Как са ставали експресни наста- 
нявания в жилища, предвидени за 
безимотни хора, показа разследване 
на БТВ.    
  Те са направени от бившата адми- 
нистрация на район „Младост“, мал- 
ко преди да бъде сменена.
  „Другото интересно в тези случаи е, 
че това са хора, които не са живели 
в „Младост“ – отбелязва пред ка- 
мерата на медията, настоящият 
заместник-кмет на „Младост” Биля- 
на Петрова. 
 „Седмица преди да подадат заяв- 
ленията, те сменят адреса си с та- 
къв в „Младост“, защото това е едно 
от изискванията, за да получиш 
социално жилище. Така че можем 
да кажем, че за по-малко от месец 
те са се пренесли“, обяснява Петро- 
ва, която е категорична, че доку- 
ментите ще бъдат предадени на 
прокуратурата.

Бившата 
администрация 

раздавала социални
общински жилища 

експресно

Закон регламентира строителство 
на небостъргачи в „Младост“

  Подписката за провеждане на блокирания от Столичен общински съвет 
референдум, срещу презастрояването в квартал „Младост”, ще бъде ревизирана. 
Състав на Административен съд разпореди двама експерти да проверят 
подписите на граждани, които бяха посочени като некоректни. Само около 200 
не достигнаха референдумът да има задължителен характер.
   Следващото заседание по делото бе насрочено за 9 февруари 2018г. от 13:30 
часа в Административен съд – София град (ул. Георг Вашингтон 17). 

Кметът Десислава Иванчева внесе в 
парламента мотивирано възражение

Десетки декари влизат в предвидената зона

Делото за референдума се заплита

Адвокат Р. Кънев се ангажира 
безвъзмездно с каузата



Съпричастност3

   Хората от „Младост” са прегърнали каузи, за да помогнат на болни деца. 
В училищата, в храма „Рождество Христово” и в сградата на районната 
администрация, с различни прояви, се събират средства в помощ на децата.
   „Призовавам Ви, да сме по-добри, освен по празниците и през цялата нова 
2018г. Нека сме по-мили с близките си, но и по-съпричастни към чуждата 
болка и проблеми. Бихме могли да се лишим от някой безсмислен разход и 
дарим тези пари, в името на живота и нормалното съществуване на няколко 
деца”, написа кметът на района Десислава Иванчева във Фейсбук профила си.
Кристиян Илиев е едва на 9 години, но е диагностициран със Сарком на 
Юинг /бързо развиващ се злокачествен рак на костите/. Криси е отличник, 
талантлив футболист и прекрасно дете с големи мечти!
Момчето се нуждае от СПЕШНО лечение в клиника в Германия, което ще 
струва  € 300 000.

Дарителски сметки в БАНКА ДСК ЕАД :
IBAN: BG74 STSA 9300 0024 851904 (лева)
IBAN: BG71 STSA 9300 0024 8519 58 (евро)
BIC: STSABGSF

НЕКА ПОМОГНЕМ НА КРИСИ! Дете спешно 
се нуждае от средства за лечение

Капачки за 
Мария
1 тон капачки! 
Толкова пластмаса 
събраха гражданите 
на „Младост” 
в съвместната 
кампания на 
Храм “Рождество 
Христово” и 
районната 
администрация. Тя е 
в подкрепа на 
малката Мария, която се нуждае от корекции по 
инвалидната си количка. Събраните капачки се 
остойностяват от хора, които срещу тях ще закупят 
нужното оборудване. Кампанията продължава, тъй 
като капачките все още са недостатъчно.

Криси е 
отличник и 
талантлив 
футболист

Малката 
Яна е дете от „Младост“. 
Тя е с диагноза Синдром 
на Търнър и има нужда 
от протеза за лявата 
ръчичка, за която близките 
й събират средства. 
Необходими са около 50 000 
лева, от които остават 
още 10 000. От нас 

зависи чудото за Яна да се случи, да съберем тези 
оставащите пари, които са и нужни за протезата и 
Яна да си има втора ръчичка. Тази сума  е непосилна 
за майката, която сама се грижи за детето, защо-то 
бащата на момиченцето е починал преди две години.
Банковата сметка, на която можем да помогнем:
BG77BPBI79421073306901
Мария Иванова Върбанова

Да подадем ръка за ръчичката на Яна

КУПЕТЕ КАРТА, 
ПОДАРЕТЕ 
МНОГООБРАЗИЕ

Заслужава си!
Вече знаеш защо.



   Изложбените пространства 
на Зала „България” приемат 
творбите на изявени 
художници от „Младост”. 
Официалното откриване на 
Петата поредна изложба 
е на 21 декември 2017 г. В 
изложбата свои произведения 
ще представят художниците 
Людмила Поптошева, 
Иван Нинов, Иван Милев, 
Симеон Кръстев, Силвия 
Павлова, Никола Колев, 
Александър Телалим, Божидар 

Димитров, Искра Власева, 
Сашо Младенов, Калина 
Тонева, Юлиян Пейчев, Мила 
Драгиева, Елка Гьорева, 
Малина Кочева, Ели Гирзилова 
и Николай Енчев. Авторите 
работят в 

различни направления, 
видове и жанрове 

на изобразителните изкуства 
– от ефирният акварел през 
колоритните и пластични 
решения на акрилната и 
маслена живопис, скулптурата, 

приложните изкуства и 
дигиталния арт. Събитието 
е част от Календара на 
културните събития на 
Столична община за 2017 г.
От 18 часа на 22 декември в 
читалището в „Младост” 1 
ще започне 

фолклорен концерт. 
Два часа по-рано в парка в 
„Младост” 3 ще звучи рок 
и джаз, а през целия ден 
биофермери ще представят 
своята продукция.

Култура 4

Зала „България” приема 
художниците от „Младост”

Изложбата в Зала „България” 
ще продължи до 15 януари.

Всички събития са с вход 
свободен



Отчети5

 Ученици от 125 СУ „Боян 
Пенев“ взеха участие в Международна 
математическа олимпиада във 
Филипините. От 16 участващи 
отбора, те заеха 4-то място;  
 Във връзка със седмицата, 
посветена на Световния ден за 
възпоменание на жертвите от 
ПТП, в Детска градина №123 „Шарл 
Перо” в кв. „Горубляне” се проведе 
инициатива за пътна безопасност;
 Районната администрация 
обработи 4 808 преписки;
 

ОКТОМВРИ

 144 СУ “Народни будители” 
отбеляза с богата културна и 
спортна програма патронния си 
празник;  
 Проведе се първият етап на 
Първенството по футбол 2017/2018г. 
в район “Младост“; 
 Жителите на “Младост 
2”, в района на бл. 203 получиха 
новоизградена и асфалтирана алея; 
 На 18 октомври 2017 г. в 
Детска градина 123 „Шарл Перо” в кв. 
Горубляне се проведе спортен празник 
под надслов „Детска олимпиада”;
 Проведе се обществено 
обсъждане на промяната на подробен 
устройствен план на комплекса 
„Гранд Каньон” на “Гаранти Коза – 
България” на 5.10.17г., което протече 
при изключително голям интерес;

   300 излезли от употреба 
коли, заемащи паркоместа 
или спрени в зелени площи, 
бяха премахнати от началото 
на годината. 
     53 от тях са репатрирани 
със заповеди на районния 
кмет Десислава Иванчева.   
Останалите са преместени 
от собствениците след за-
дължителните процедури 
и огледи от комисия от 
Район „Младост“, 7 РУ и 
Столичен инспекторат.  
 Това са коли без застра- 
ховка “Гражданска отговор- 
ност” и технически прегле- 
ди. 
 Паралелно с продължаващи- 
те акции по репатриране 
на изоставени коли, райо- 
нната администрация разра-

ботва проекти за изграждане на нови паркинги. Работата е затруднена, 
тъй като огромна част от празните имоти са частна собственост.

Щрихи 

НОЕМВРИ

Колите се вдигат от специализирана фирма.

300 нови паркоместа



Нови катерушки радват хлапетата
    Нови две детски площадки бяха изградени в района 
през тази есен. Едната се намира в кв. „Полигона” 
(до блокове 4 и 5), а другата в „Младост” 1 (зад 
бл. 28). Още преди застудяването хлапетата 
от квартала и техните родители успяха да се 
възползват от страхотните придобивки. След 
инспекции от кмета Десислава Иванчева и зам.-
кметовете Румен Русев и Владимир Клисуров, бе 
изискано изпълнителите да заздравят оградите и 
фундаментите на съоръженията.
  Работи се по още няколко площадки. Някои 
все още на етап съгласуване на проектна 
документация, а по други вече са започнати 
строително-монтажни работи.  В началото 
на 2018-та година ще бъдат готови детските 
площадки пред читалището в Горубляне и зад бл. 
72 в „Младост” 1.

 Две нови площадки бяха направени през тази есен

Кметът Десислава Иванчева и 
служители на районната администрация 
засадиха дръвчета в различни части 
на „Младост”. Те ще хвърлят сянка 
около новоизградените обекти от 
инфраструктурата в района – алеи, детски 
площадки, спортни съоръжения и др. 
Засаждането на дръвчета става традиция 
при официалните откривания, която 
заменя практиката за символично рязане 
на лентички, практикувани от други 
администрации.

Гражданите чистят и разкрасяват
  Район „Младост” организира на няколко пъти 
през годината “Дни на доброволчеството”. През 
пролетта беше почистена огромната зелена 
площ зад бившата 27 поликлиника. Въпреки че в 
миналото тя бе ползвана за парк на „Младост” 1, 
по-късно голяма част от нея е реституирана. През 
есента съвместно със служители на компанията 
VMware бяха боядисани детски съоръжения и пейки 
в „Младост” 3.
  През идващата пролет в района ще бъдат 
организирани още подобни инициативи. За целта, 
всички желаещи да се включат, могат да заявят 
желание на контактната форма на сайта mladost.
bg.

Администрацията очаква предложения за следващи инициативи

Облагородяване 6

Здрав дух в здраво тяло

 Прекрасно комбинирано фитнес съоръжение беше монти- 
рано в „Младост” 4, срещу 131 СУ „К.А. Тимирязев”. То е 
дарение за младежите от района от „Кредисимо”, а райо- 
нната администрация облагородява площадката с настил- 
ка от мулч и поставяне на кошчета.

Кметът сади дръвчета

В 
„Младост” 

вече има 
десетки 

нови 
дръвчета



„Младост” иска 7 нови площадки
Събития7

В района има 175 места с детски 
катерушки

Сдружение „За безопасни 
детски площадки” проведе 
обществено обсъждане с 
кмета на Район „Младост” 
Столична община Десислава 
Иванчева и екипа й. 
Споделяме нашето резюме 
от скорошната ни среща. 
Целият текст можете да 
прочетете във Фейсбук на 
адрес @ safeplayground.sofia. 
Благодарим за съдействието!

Татяна Атанасова, 
Доротея Божич 
Мая Цанева 

safeplaygrounds.sofia@gmail.com

  Въпрос: За безопасни детски 
площадки: Има ли регистър/списък с 
детски и спортни площадки, игрища 
и места за игра на територията на 
район „Младост“?
Отговор: Има регистър, 
подаден е на Софпроект – факт, 
информацията е качена онлайн на 
адрес https://maps1.sofproect.com/
oup/. Общо площадките в района са 
175 бр. 150 от тях не отговарят 
на критериите за безопасност по 
Наредба 1.

  Въпрос: С какъв експертен ресурс 
за поддържане на площадките за 
игра разполага район „Младост“? 
Отговор: С екип еколози, всеки от 
които отговаря за определена част 
на района.

  Въпрос: Към кого в районната 
администрация и как могат да се 
обръщат граждани, ако искат да 
подават сигнали, предложения и т.н. 
относно площадките за игра?
Отговор: Контакти са налични на 
сайта на района, могат да се внасят 
и на хартиен носител в общината, 
както и чрез Контактния център 
на Столична община. Те достигат до 
когото трябва.

  Въпрос: Какъв е бюджетът 
за поддръжка на площадките за 
игра на територията на район 
„Младост“? Как е изразходван 
съответният такъв бюджет за 
2017 г.? 
Отг. За година се планират по 
около 5-7 площадки за изграждане, 
за поддръжка. Средствата се 
разпределят предимно за реакция при 
спешни случаи. През 2017 г. район 
„Младост“ е получил средства за 

2 нови площадки за игра. До края 
на годината предстоят ремонти 
дейности на площадките при 
блокове 13,19,72,75,202.  За 2018г. 
районът е заявил 7 нови площадки. 
Има виза за площадка до бл. 72. 
Имат пилотен проект за площадка 
със соларни панели за захранване 
на осветлението на площадките в 
„Полигона” и бл. 28 в „Младост” 1.

  Въпрос: Разполага ли р-н Младост 
с ремонтна група, пряко ангажирана 
с поддръжката и ремонта на ДП? 
Отговор: Да, има специализирана 
група, която извършва дребни 
ремонти, както и звено, което се 
грижи за поддържане на зелените 
площи. 

  Въпрос:  Може ли районната 
администрация да инициира, 
проведе, внесе където трябва и пр. 
изменения на Наредба 1 от 2009 г. 
? Имат ли наблюдения върху този 
нормативен документ от гл.т.на 
текстове, които намират за 
неработещи, пречещи и пр.?
Отговор: Би могло, например 
да отпадне изискването за 
задължителни пясъчници за 
площадките за игра за 0-3 г. 
например , или по изискването за 
определена площ на пясъчника.

  Въпрос: Кой се грижи за 
чистотата на площадките за игра?
Отговор: 7-8 жени поддържат 
чистотата на площадките за 

игра и зелените площи, за които е 
отговорен районът. 
Пясъчниците се дезинфекцират 2 
пъти годишно от фирмата, която 
пръска тревните площи. През 2016 
и 2017 всички пясъчници за всички 
райони са подменени изцяло. Закупени 
са 30 бетонови кошчета за отпадъци.

   Светлинките на елхата в 
„Младост” грейнаха празнично 
по залез на 5-ти декември. 
Прекрасното дърво извисява снага 
в парка в „Младост” 3.
С импровизираното запалване 
поканихме Коледния дух и 
поставихме началото на най-
светлите празниците от годината. 
Специално за повода  от далечна 
Лапландия пристигнаха Дядо 
Коледа и Снежанка. Специални 
гости на събитието, бяха любими-
те детски герои Боби и Кели.

За радост на 
най-малките Дядо 
Коледа и Снежанка 
палят светлините на 
елхата

Малки и големи се 
забавляваха заедно



Развитие 8

Местното управление 
търси добри практики
     
  
  

Заместник-кметът на Район 
“Младост” Биляна Петрова, взе 
участие в изключително градивна 
и ползотворна трансгранична 
среща по програма “Еразъм +”, по 
ключова дейност 2 “Сътрудничество 
и иновации за обмяна на добри 
практики”, организирана от 
Националната агенция за човешки 
ресурси “Еразъм +” в Букурещ, 
Румъния.
Петрова презентира всички училища 

на територията на “Младост”,
 техните постижения, позитиви 
и проблеми. В тази връзка тя 
получи покани за партньорства от 
няколко институции на различни 
държави, за включване на училища 
от “Младост” по различни проекти, 
свързани с ключови проблеми като 
ранно отпадане на деца от училище 
и дигитални умения. 
  Освен за учениците, програмата 
„Еразъм +“ дава възможност и 
за повишаване квалификацията 
на учителите, въвеждане на нови 
подходи в работата им, подобряване 
на комуникацията с учениците 
и дигитализиране на методите 
на преподаване. Всички тези 
нови знания, учителите могат 
да придобият, като се включат 
в трансгранични и международни 
проекти, посещавайки конференции и 

училища в други държави, участващи 
в проекти. 
  Част от училищата в „Младост“ 
могат да се похвалят с вече 
реализирани или стартирали проекти 
по програмата „Еразъм +“. Това ще 
им даде допълнителни преимущества 
в новите партньорски предложения.

В търсене на добри практики,
кметът на Район „Младост“     
Десислава Иванчева посети 
Европейския парламент. Визитата 
в Брюксел беше по покана на 
българския евродепутат Светослав 
Малинов.
  „Проведох много полезни разговори 
на теми, актуални за „Младост“ 
- трафик, презастрояване, мръсен 
въздух. Разменихме контакти с 
евродепутати и си обещахме да 
продължим комуникацията. Те 
поеха ангажимент да ми изпратят 
подробна информация и ноу хау, как 
се борят и решават тези проблеми, 
в техните държави и големи 
градове“, разказа Иванчева след 
завръщането си.

Вестникът се издава със съдействието на 
Район Младост Столична община

E-mail: signali@mladost.bg
...........................................................

Издател и гл. редактор:
В. Христов

vestnikmladost@abv.bg
Рекламна агенция: ISM 0885 077 088

Кмет и заместник-кмет 
лобират за район 
„Младост” зад граница

Десислава иванчева потърси иДеи за 
справяне с трафик, презастрояване и мръсен 
възДух в европарламента

заместник-кметът Биляна петрова, взе 
участие в трансгранична среща по програма 
“еразъм +”

Работа по пРоекти

> Районната администрация на „Младост” залага на 
различни проекти.
> Разработен беше проект, озаглавен „Пъстър Еньовски 
венец“. С него район „Младост” кандидатства за 
организиране на международен фолклорен фестивал. 
На него ще бъдат представени българският фолклор, 
обичаи и изкуство, в тематиката на Еньовден и лятното 
слънцестоене.
> Проект, разработен съвместно от районната 
администрация и ръководителят на неделното училище 
към храм „Рождество Христово”, е с наименование 
„Децата на „Младост” събират разделно отпадъците”. 
Представлява образователна програма, насочена към 
информираност на ученици и деца от детските градини, за 
ползите от разделното събиране на отпадъците.
> Разглеждането на проектите и класиранията предстоят в 
началото на 2018 година.
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