СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

ХАРТА НА КЛИЕНТА
Кои сме ние?
СПРАВОЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
1. ФИЗИКО ГЕОГРАВСКА ХАРАКТЕРИСТИКА.
1 /1 Териториално административни граници;
С приемането на Закона за териториалното деление на Столичната
община и големите градове на 25.07.1995 г. , Столична община е разделена
на 24 района. Един от тях е район " Овча купел " със съседи на изток
районите „Витоша и „Красно село”, на запад с район „Банкя и Люлин
планина и на юг с район „Витоша” и Люлин планина.
а/ Обща площ – 42760 декара от които – Мало Бучино 12318 декара .
б/ Релеф – равнинен
в/ Численост на населението
- 53759
жители
г/ Трудов ресурс на района
- 37935
жители
1 /2 Описание на релефа;
Релефът на територията е общо взето равнинен с изключение на
югозападните покрайнини където е подчертано планински /северните
склонове на планината Люлин. Средната надморска височина е 660 метра.
Общината заема площ от 42760 декара което представлява 3.5 % от
територията на столицата.
1 /3 Хидрография:
Владайска река, Суходолска река и река Шеовица преминавт през
район „Овча купел” от югозапад към североизток. Брегвете на реките в
открития и некоригиран участък са високи до 2м.
В сеизмично отношение район „Овча купел” попада в район с
интензивност от VIII до ІХ степен и земетръсна зона с посока Северозапад
– Югоизток.

2. КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОН „ОВЧА
КУПЕЛ”.
Територията на район „Овча купел” попада в умерения пояс с ниска
годишна сумарна степен на слънчевата радиация (до 133 к/кал./см2).
Температурният режим е характерен със средна годишна
температура на въздуха – 05 до 3 градус по – ниска от тази на гр. София.
Духат предимно Западни и Северозападни ветрове.
Въздуха е значително по чист от централните части на София.
Замърсяването на въздуха със сериен диоксид, фенол и азотен двуокис е по
ниско от еднократните и среднодневни пределно допустими дози.
3. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА;
Общо

мъже жени

Деца Деца Деца Жени Мъже Жени Мъже
под 714над
над
18187г.
13г
17г
59г.
63г.
59г.
63г.

53759

26486 27273 2992 2829 2141 18399 19671 5039

2688

Всичко - 7962
3.1. Численост на населението по квартали:
Квартал

Общо

Мъже

Жени

Деца

„Овча купел”

12557

6057

6500

1820

„Овча купел” І

19611

9817

9794

3022

„Овча купел” ІІ

11912

5904

6008

1710

„Горна баня”

6848

3126

3722

957

„Суходол”

2297

1101

1196

383

535

281

254

80

53759

26486

27273

7962

Кметство”Мало
Бучино”
Всичко

3.2. Гъстота на населението: - 1 жител на 3.84 м2
- „Овча купел” - 1 жител на 4,43 м2
- „Овча купел” І - 1 жител на 2,24 м2.
- „Овча купел” ІІ - 1 жител на 2,12 м2.
- „Горна баня” - 1 жител на 4,12 м2.
- „Суходол” - 1 жител на 4,12 м2.
- Кметство”Мало Бучино” - 1 жител на 6,12 м2.

4. СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА;
4.1 Промишленост.
Промишлеността в района е слабо развита. Няма наличие на крупни
производствени предприятия което е благоприятно по отношение на
възникването на крупни производствени аварии. По големи предприятия
са: София БТ-АД, Булминвекс ГБ-ЕООД и „Напоителни системи” ЕАД.
Насоки за бъдещото развитие на гр. София и Района.
 Област град София ще продължи да играе ролята си на икономически
център на страната. Необходимо е тя да се възползва от възможностите си
за локализация на дейности в един по-следващ етап с оглед на
екологизиране на своята икономическа структура и развитие на
производства с по-висок размер на добавената стойност. В провеждането
на подобна политика важно място има областното и общинското
ръководства, които следва да разработят стратегия и съответни мерки за
едно ново структурно развитие.
 Промишлената функция, която изпълнява област град София, налага тя
да има по-широк обхват, да не се ограничава само с нейните специфични
особености. Необходимо е да се изгражда промишлена структура, около
която да гравитират високоинтелектуалният труд, мощната и разнообразна
инфраструктура, експорта и импорта.

Преструктурирането на промишлеността трябва да включи и
умножаването на промишлените дейности на територията на гр.София,
които гравитират или се “раждат” от досегашната структура, но “изтеглят”
структурното преустройство към производствата на високотехнологични,
иновативни, европеизирани и интернационализирани производства и
фирми.
 Отчитайки новата роля на транспортно-географското положение на град
София ускорено развитие следва да получат и производства със засилена
експортно-импортна функция.
 Основните изисквания, които следва да се отчитат при развитието и
териториалното разположение на промишлеността в гр.София са свързани
с недопускане на локализацията на нови замърсяващи природната среда
производства. В това отношение решаваща е ролята на общинското
ръководство.
 Конкретните решения за преструктуриране на производството и
изграждането на нови предприятия следва да се базират на пазарен
интерес. За целта е необходимо разработването на нови пазарни стратегии.
Ускореното развитие на частния сектор следва да се търси чрез
приватизация и масово изграждане на нови конкурентноспособни МСП.
 Независимо от настъпилите промени в потенциалите на населените
места град София ще продължи да се развива като доминантен промишлен
център с местно, регионално и национално значение. Съчетанието не само
на промишлени дейности, но и на друга структурираща инфраструктура в
областта на образованието, науката, пазарните институции, комуникациите
и др. е важно условие в перспектива градът да се развива като

икономически център със субконтинентално значение в рамките на
Балканския полуостров и Югоизточна Европа.

Създаване и възстановяване на икономически интереси извън
централния град, в малките градове и селските територии.
 Създаване на условия за вътрешен възобновителен процес.

Активизация на сравнителните предимства на града в местен,
регионален, национален и международен план и стимулирането на
специфичните фактори и условия, подпомагащи икономическото развитие
в тях, биха имали своя компонента в съживяването и ускоряване процеса
на преструктуриране на икономиката. Преходът към пазарна икономика
все повече ще увеличава цената на фактора "пространство" и на
пространственото разнообразие, което може да доведе до различна
динамика в развитието на отделните райони. Пространството ще се
превърне в действителен фактор на развитието и моделирането на
пространствените структури и ще бъде едно от активните средства за
контролиране развитието и опазването на природната среда.
 Развитието и добре организирана пазарна инфраструктура е стимул за
икономическото развитие и повишена инвестиционна привлекателност на
всяка територия.
В заключение, Планът за регионално развитие на областта следва да
съдейства за структурното преустройство на икономиката на областта като
основен източник на икономически растеж, като комбинира целите и
мерките за:
 отрасли, притежаващи силно местно присъствие заедно с потенциали за
растеж в перспектива;
 зони, в които се концентрират отрасли, силно засегнати от рецесията и
структурната реформа и срещат неблагоприятни перспективи;
 успешно вливане в балканските, европейските и международните
структури.
 От важно значение за регионалното развитие на областта е постигането
и на нов динамизъм на селските територии. Селската корона, която
обкръжава централния град и заема значителна част от пространството на
столичната община е не само природната част от “селско стопанство, гори,
долини”. Тя е също така място на социален и икономически живот, който
се организира около столичният град.
5. ВОДНОСТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА.
5.1 Водоснабдителна и канализационна система;
- градски тип
5.2 Напоителна и отводнителна система;
- не е изграждана
5.3 Хидроенергийни обекти;
- не съществуват

5.4 Язовири.
1. Суходолско езеро /Язовир Филиповци/.
- Общ обем – 750 000м3. ;
- Полезен обем – 735 000м3.;
- Площ на водосборната област – 11,70м2;
- Дължина на короната на язовира – 609,3м;
- Средна надморска височина – 630м.
- Дължина на язовирната стена – 307м.
- Височина на язовирната стена – 15,14м.
- Вид на стената – бетонно – гравитачна.
2. Язовир Суходол
- Общ обем – 240 000 м3. ;
- Полезен обем – - м3.;
- Площ на водосборната област – 41 385 м2;
- Дължина на язовира – 570м;
- Средна надморска височина – 663м.
- Дължина на язовирната стена – 152,60м.
- Височина на язовирната стена – 12,90м.
- Вид на стената – еднородна земно-насипна.
5. 5. Резервоари.
Резервоар "Мало Бучино" със застроен обем 13 000 м се захранва от
Рилския водопровод и подава вода към водопроводната мрежа на район
Банкя.
6. ТРАНСПОРТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА.
Пътната мрежа на територията на района е част от Столичната и е
изградена по общия градоустройствен и комуникационен план на София.
Основни пътни артерии/маршрути/ преминаващи през територията на
района се явяват булевардите „Никола Петков”, „Цар Борис ІІІ”, „Овча
купел”, „Монтевидео” и улиците „Президент Линкъл ”, „Любляна”,
„Суходолска”, „Боряна”, „Обзор”, „Бъдеще”, Троян Танев” и др.
Транспортното обслужване се извършва от 3 трамвайни, 9 автобусни и
5 маршрутни линии.
Основните маршрути на градския транспорт се поддържат от фирма
„Пътища и съоръжения”, а на пътната настилка и уличната мрежа от
Столична община.
Капацитетните възможности за обработка на вагони на гара Горна
баня са 100 бр. в денонощие.
7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
На територията на Района се намират:
1. Републикански център по протезиране и възстановителна хирургия;

2. Държавна институтска болница по ортопедия;
3. филиал на ІV МБАЛ;
4. Мед. Център Горна баня;
5. Здравен пункт Суходол.
6. болница „Доверие”
8. ОБРАЗОВАНИЕ.
На територията на Района има:
1.Висши учебни заведения – 2 бр.;
2. Колежи - 1бр;
3. Техникуми - 1бр;
4. Общообразователни училища – 5бр;
5. Специализирани училища – 1бр;
6. Средни професионални училища – 1бр;
7. Професионална гимназия – 1бр;
8. Частни основни училища – 2 бр.;
9. Детски заведения / ЦДГ и ОДЗ /– 7 бр.

Работното време на районната администрация е от 8.30 часа до 17.00 часа
Кметът на района приема в първа и трета сряда от месеца от 10.00 часа до
13.00 часа, след предварително записване на телефон 855-61-61.
Нашите отговорности към Вас
 Ние ще се отнасяме с уважение към Вас, ще бъдем честни и
отзивчиви;
 Ние ще се отнасяме с Вас като с личност, като Ви
предоставяме услугата, от която се нуждаете;
 Ние ще се държим професионално;
 Ние ще поемаме отговорност, когато Ви обслужваме, като се
грижим да правим всичко, което е необходимо;
 Ние ще пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични
данни;
 Ние ще се стараем центърът ни за услуги и информация да
бъде винаги удобен, предразполагащ и приятен. Това означава,
че освен приемно гише, на което ще получавате информация и
ще подавате Вашите заявки за услуги, в този център ще има
подходящи табели и безплатни брошури съдържащи
необходимата Ви информация, ще бъде осигурен
равнопоставен достъп за хората с физически увреждания;
 Ние ще следим центърът ни за информация и услуги да е
максимално безопасен за клиентите и служителите ни.
Вашите отговорности към нас

В замяна очакваме от Вас:
 Да се отнасяте към общинските служители с уважение. Няма
да проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки;
 Ако се държите буйно или заплашително, можем да откажем
полагаемото Ви обслужване и учтиво да Ви помолим да
напуснете общинската сграда;
 Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
 Да идвате в обявените приемни дни и часове;
 Да идвате навреме за предварително уговорените срещи;
 Да ни давате повече информация, ако Ви помолим за това;
 Да ни давате пълна и точна информация навреме;
 Да ни уведомявате навреме за обстоятелствата при Вас или при
друг човек, за когото подавате молба.
Общи отговорности
Можем да помогнем също така за изграждането на приятна
атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.
Предоставяне на информация и съвети
Ще Ви предоставим информация и съвети, които да Ви помогнат да
си изградите достатъчно точна представа за административните услуги,
които бихте могли да получите от администрацията, както и за текущия
етап на изпълнение на заявените от Вас услуги, които са регистрирани в
центъра за информация и услуги.
Ще можем да Ви информираме за видовете общински
административни услуги, нормативните документи, въз основа на които се
извършват, нормативно предвидените окомплектоващи документи за
стартиране на желаната от вас услуга, нормативния срок и нормативната
цена за извършване на услугата, наименуването на общинската структура,
в която ще бъде извършена услугата.
Освен това ще Ви предложим:
 Брошури и информация за административните, услуги, които
можете да получите в районната администрация;
 Помощ при попълване на Вашите заявки в центъра ни за
информация и услуги.
Информация по телефона
Освен това можете да научите повече подробности, като се свържете
по телефона с общински служители, компетентни по интересуващите Ви
въпроси в центъра за информация и услуги:
 „ТСУ и СА”: 955-44-62 в. 178 и в. 297
 „Регистрация и контрол на търговската дейност”: 955 - 44 – 62
в. 253 и в. 217
 „Управление на общинската собственост и жилищния фонд”:
955-44-62 в. 182 и в. 142








„Деловодство”: 955 - 44 – 62 в. 236 и
в. 238- техническо деловодство
„Гражданско състояние”: 9555505 и 955-44-62 в. 174
„ЕСГРАОН”: 9555505 и 955-44-62 в. 174

Посещение в центъра за информация и услуги на район „Овча
купел”:
Работното време на центъра за информация и услуги на граждани и
фирми на бул. „Цар Борис ІІІ” №136 В е от 8.30 до 17.00 часа, с
възможност до 19.00 часа при условията на чл.10, ал.4 на Наредба за
административното обслужване.
Когато дойдете в центъра:
 Служителите ни ще носят табелки с имената си и ще Ви
поздравяват дружелюбно и делово;
 Ако желаете среща – това може да стане в приемните дни и
часове;
 Ако имате уговорена среща, винаги ще се опитваме да Ви
приемем навреме.
Когато ни пишете
 Адресирайте писмата си на адрес: гр. София, 1618, бул. „Цар
Борис ІІІ” №136В
 Можете да получите информация по телефон 955 - 44 – 62 в.
236, дали сме получили писмото или факса Ви, с какъв номер и
на коя дата е регистрирано при нас;
 Ще получите писмен отговор на посочения от Вас адрес.
Когато Ви пишем
 Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;
 Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
 Ще Ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните
компетентни органи Вашите предложения, сигнали, жалби и
молби.
Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете
 Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и
любезно отношение;
 Ще
актуализираме
своевременно
информацията
за
предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за
Вас;
 Ще
разширяваме
възможностите
за
достъп
до
административните ни услуги – интернет, e-mail;

 Ще анализираме Вашите предложения за подобряване на
административното обслужване и достъпа до административни
услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните
процеси на административните звена.
Действие на клиента при оплаквания, похвали, предложения и
мнения
Ако не сте доволни:
 От изпълнението на стандартите за обслужване;
 От отношението на конкретен наш служител;
 Или имате други оплаквания.
Моля Ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите.
Как?
 Като поставите устно Вашия проблем пред съответния
началник отдел, секретаря, ресорните заместник кметове или
кмета;
 Като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до
кмета на района.
Всички останали възражения или обжалвания във връзка с
предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на
предвидените нормативни разпоредби.
Ако сте доволни
Ще бъдем благодарни да споделите Вашите бележки, препоръки и
мнения, като за целта използвате Кутията на кмета за оплаквания и
похвали.
Нашето мото е:
НИЕ РАБОТИМ, НЕ ОБЕЩАВАМЕ !

С уважение!
Кмет на район „Овча купел”

