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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Преди 8 години, заявих своите намерения за открито и диалогично управление, които ще
допринесат за устойчиво развитие на район „Надежда“, Столична община. В края на втория
ми управленски мандат, отговорно мога да заявя, че заедно с екипът ми реализирахме
поставените цели.
Балансираното развитие на местно ниво е резултат от оптимално използване на
възможностите за капиталово и

европейско финансиране, законосъобразност и

целесъобразност на провежданата политика, както и ефективност на общинската
администрация.
Съзнавайки огромната отговорност и гласувано ми доверие, през изминалите 4 години
продължих да работя активно в посока превръщането на район „Надежда“ в едно по-добро
място за живот.
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Отчетът на инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ обхваща периода 2011 – 2015
г. Той представя подробна информация за конкретно предприетите последователни и
систематични действия и инициативи

в съответствие със заявените

приоритети на

Столична община.

ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Енергиен мениджмънт на общински сгради
Район „Надежда“ е първата районна общинска администрация, в която е въведен
топлоенергиен мениджмънт и ефективно управление на абонатни станции на всички детски
градини на централно топлоснабдяване. Енергиен мениджмънт се прилага също така в поголяма част от общинските училища и в административната сграда на районната
администрация . Сградите са обхванати поетапно през последните 2 години. Реализираните

2011-2015

Отчет на инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“

2

икономии на топлинна енергия за обектите, след корекции по външна температура
представлява 34,67 % намаляване на количеството ползвана топлинна енергия в
отоплителния сезон.
Предприетите действия са в съответствие с План за действие за устойчиво енергийно
развитие на Столична община (2012-2020) и усилията на София за внедряване на мерки
за енергийна ефективност в сградите общинска собственост.

Резултатите на район

„Надежда“ потвърждават ефективността на решение то за енергиен мениджмънт и
допринасят за постигане на целите на Столична община за устойчиво енергийно развитие.

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

171 ОДЗ „Свобода“, нов корпус
На 21 септември 2012 г. беше открит новият корпус на 171 ОДЗ „Свобода”. Проектът
включва обзавеждане и оборудване на помещенията за игра и сън, както и пет нови детски
площадки. Те са оборудвани с различни детски съоръжения, съобразени с европейските
стандарти за безопасност. Реализираната инвестиция е на стойност 2 млн. лева.
В новия корпус на 171 ОДЗ „Свобода“ функционират две яслени и две градински групи,
които осигуряват прием за общо над 100 деца . Сградата се простира върху площ от 923
кв.м., с РЗП 1362 кв.м., разполага с асансьор и антибактериални настилки. Парковата площ
е озеленена с ниско и високо стеблени храсти, дървета и затревяване на площ от 6000 кв.м.
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171 ОДЗ, Основен ремонт, реконструкция и промяна на предназначението на
бивш Център за социални грижи
В началото на 2014 г. започна реконструкция и ремонт на сградата на бивш център за
социални грижи в ОДЗ за 4 групи. Въвеждането в експлоатация на сградата увеличи приема
със 120 деца, разпределени в 3 градински и 1 яслена група.
Основният ремонт включва следните строително-ремонтни дейности: конструктивно и
сеизмично укрепване, вертикална планировка, ремонт на кухненска асансьорна уредба и
пътническа асансьорна уредба, преустройство на кухненски блок, прилагане на мерки за
енергийна ефективност, електро и външни ремонтни дейности, осигуряване на топла връзка
с останалите сгради, възможност за достъп на трудно подвижни лица.

172 ОДЗ „София“
На 18 септември 2015 г., открихме 172 ОДЗ “София“ - нова детска градина за 8 групи в
жк “Надежда“ 1.
С реализацията на обекта са разкрити над 220 нови места за прием на деца в 6 градински и
2

яслени

групи.

Новоизградената детска градина разполага с два етажа, на които ще се помещават спални
помещения, занимални и санитарни възли, плувен басейн, физкултурно-музикален салон,
административни кабинети, 8 детски площадки. В сутерена на сградата ще бъдат
разположени

кухненския

блок,

пералното

и

складовите

помещения.

Нови детски площадки в общински градини
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Столична община реализира последователна План-програма в сектор „Образование“ като
насочва регулярни инвестиции за изграждане на нови детски площадки на територията на
детски заведения, които отговарят на изискванията за енергийна ефективност. След
реновирането на площадките за игра и възстановяването на вертикалната планировка,
детските комплекси имат напълно завършен облик.

38 ОДЗ “Дора Габе“ – 6 броя детски площади (2012 г.)
Нови

детски

площадки

радват

децата

в

38

ОДЗ

„Дора

Габе“

от

2012

г.

Тематичните детски съоръжения носят имената: Горска приказка, Пътешественик, Морето,
Малечко . С тази инвестиция Столична община дава шанс на децата да се забавляват в
модерна, функционална и предразполагаща към креативност игрова среда.

83 ОДЗ „Славейче“ – 3 броя детски площадки (2013 г.)
Три новоизградени площадки радват възпитаниците на 83 ОДЗ "Славейче", кв. Илиянци.
Над 100 малчугани имат достъп до модерни, цветни и безопасни детски съоръжения, в
съответствие

с

нормативните

изисквания.

Детските площадки са изградени с осигурено финансиране от страна на Столична община.
6 ОДЗ – изграждане на 4 бр. детски площадки (Столична община ) и 1 бр. детска
площадка по ПУДООС (2014 г.)
Нова детска площадка, която е изградена след спечелен проект " Обичам природата - и аз
участвам", финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната

среда

(

ПУДООС).

Национална кампания "За чиста околна среда 2014" финансира проекти на 147 детски
заведения от цялата страна.
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171 ОДЗ – изграждане на 4 бр. детски площадки
Четири новоизградени площадки

радват възпитаниците на 171 ОДЗ "Свобода".

Над 240 деца се забавляват с модерните съоръжения, изградени в съответствие с всички
нормативни

изисквания

за

безопасност..

Детските площадки са изградени с осигурено финансиране от страна на Столична община

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ
115 ОДЗ „Осми март“ ( 2011-2015)


Ремонт на санитарни възли



Частичен ремонт на вертикална планировка



Ремонт на покрив



Частична подмяна на дограма



Подмяна на подова настилка

137 ОДЗ „Калина Малина“ ( 2011-2015)


Ремонт на кухненски блок



Ремонт на канализация

27 ОДЗ „Детска китка“ ( 2011-2015)


Частична подмяна на дограма



Ремонт на санитарни възли
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Ремонт на ВОИ



Ремонт на кухненски блок



Ремонт на тераса и В и К
171 ОДЗ „Свобода“, основна сграда ( 2011-2015)



Частичен ремонт на покрив



Топлоизолация по стени



Частична подмяна на дограма



Ремонт на електрическа инсталация



Ремонт на кухненски блок

6 ОДЗ ( 2011-2015)



Ремонт на санитарни възли



Ремонт на вход и външни стълби



Външна топлоизолация на сградата



Ремонт на кухненски блок



Реконструкция на детски площадки
24 ОДЗ „Надежда“ (2011-2015)



Ремонт на вход



Ремонт на офиси и складови помещения



Сеизмично укрепване



Топлоизолация на стени и покрив



Ремонт на вертикална планировка
38 ОДЗ „Дора Габе“ (2011-2015)
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Ремонт на покрив



Топлоизолация на стени



Ремонт на санитарни възли



Ремонт на осветление



Ремонт на ОВИ



Ремонт на складови помещения



Реконструкция на детски площадки и вертикална планировка
83 ОДЗ „Славейче“ (2011-2015)



Ремонт на складове и санитарни възли



Конструктивно укрепване



Топлоизолация на стени и покрив



Ремонт на дворна канализация



Реконструкция на 3 бр. детски площадки

90 ОДЗ „Веса Паспалеева“ (2011-2015)


Ремонт на санитарни възли



Ремонт на кухненски блок



Ремонт на вход и външен блок



Частичен ремонт на фасада

15 ОДЗ „Чучулига“ (2011-2015)


Ремонт на кухненски блок



Ремонт на санитарни възли
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Ремонт на складови помещения



Ремонт на дворни настилки

МОДЕРНИЗИРАМЕ СГРАДНИЯ ФОНД НА ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

Изграждане и оборудване на пристройка на 2 етажа, физкултурен салон и класни
стаи в 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Към сградата на 98 НУ ще бъде изградено разширение, като се изгради физкултурен салон
и три класни стаи. Проектът включва още изграждане на многофункционална спортна
площадка в двора на училището. Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация през
пролетта на 2016 г.

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩА
Ремонтни дейности в 98 НУ „Св.св. Кирил и Методий“ ( 2011-2015)


Подмяна на котел



Авариен ремонт на покрив



Ремонт на класни стаи



Подмяна на дограма



Ремонт на санитарни възли



Ремонт на ограда



Ремонт на разливна
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Ремонтни дейности в 16 ОУ „Райко Жинзифов“ ( 2011-2015)


Ремонт на покрив



Основен ремонт ВОИ



Ремонт на санитарни възли



Ремонт на електрическа инсталация
Ремонтни дейности в 63 ОУ „Христо Ботев“ ( 2011-2015)



Подмяна на котел от дизел на екопелети



Ремонт на покрив



Ремонт на топлопровод



Ремонт на електрическа инсталация



Ремонт на ограда



Ремонт на коридори и класни стаи



Ремонт на санитарни възли
Ремонтни дейности в 102 ОУ „Панайот Волов“ ( 2011-2015)



Ремонт на електрическа инсталация



Ремонт на фасада



Ремонт на санитарен възел, класни стаи и водостоци



Подмяна осветителни тела
Ремонтни дейности в 15 СОУ „Адам Мицкевич“ ( 2011-2015)



Ремонт на физкултурен салон – голям и малък



Ремонт на покрив



Ремонт на класни стаи



Ремонт на санитарни възли



Ремонт на ограда



Частична подмяна на дограма
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Ремонтни дейности в 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ ( 2011-2015)


Ремонт на класни стаи



Ремонт на покрив



Частична подмяна на дограма



Ремонт на санитарни възли

Ремонтни дейности в 141 ОУ „Народни будители“ ( 2011-2015)



Ремонт на покрив



Частична подмяна на дограма



Ремонт на ВОИ

Ремонтни дейности в 153 Спортно училище „Неофит Рилски“ ( 2011-2015)



Ремонт на санитарни възли



Ремонт на физкултурен салон



Ремонт на класни стаи



Ремонт на покрив на физкултурен салон

Ремонт на сграда на Столичен център за работа с деца – филиал Надежда (2012)
През 2012 г. беше реновирана сградата на Столичен център за работа с деца - филиал
„Надежда”.
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Сградата е основно ремонтирана със средства от Програмата за ремонти в учебни и детски
заведения на Столичната община за 2012 г. Извършените дейности са на стойност 84 000 лв.
и включват топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма и ремонт на помещенията.

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ


Ремонт на пенсионерски клуб в жк Свобода (2012)
През 2012 г. е реновирана сградата на Пенсионерски клуб в жк Свобода, до бл. 20 А.
В него се извършват разнообразни дейности и се провеждат празници. В клуба
членуват над 260 граждани в пенсионна възраст.



Ремонт на читалище „Съзнание“ (2014 )
Проектът е на стойност 23 704,52 лв., целево финансиран от Министерство на
образованието и науката. Ремонтните дейности включват подмяна на дограма,
топлоизолация на външни стени, окачен таван. Целта е трайно да се подобри и
обнови визията на петте помещения в читалището, както и да се създадат по-добри
условия за развитие на дейностите.
РЕМОНТ НА СПЕШЕН ЦЕНТЪР В 24 ДКЦ (2012)
През 2012 г. е реновиран Спешен център – Надежда в 24 ДКЦ - 1 кабинет, с две
помещения, 1 санитарен възел. Предвидено е Центърът да обслужва кварталите Надежда, Връбница, Требич, Илиенци, Волуяк, Мрамор с общо население - 130 000
души.
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ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
През 2011 г. е изградена система видеонаблюдение в 21 учебни и детски заведения на
територията на район „Надежда“.


9 училища (63 ОУ „Христо Ботев“, 102 ОУ „Панайот Волов“, 15 СОУ „Адам
Мицкевич“, 153 Спортно училище, 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 16 ОУ „Райко
Жинзифов“, 141 ОУ „Народни будители“, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“, 101 СОУ
„Бачо Киро“)



12 сгради на детски градини ( 137 ОДЗ „Калина Малина“, 115 ОДЗ „Осми март“,
170 ОДЗ „Пчелица“, 171 ОДЗ „Свобода“, 6 ОДЗ, 24 ОДЗ „Надежда“, 27 ОДЗ „Детска
китка“, 83 ОДЗ „Славейче“, 90 ОДЗ „Веса Паспалеева“, 15 ОДЗ „Чучулига“, 38 ОДЗ
„Дора Габе“, детска ясла 152 - филиал)
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РЕКОНСТРУИРАНИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ НА СЕВЕРЕН ПАРК (2014-2015)
В края на 2014 г. стартира проект „Ремонт и възстановяване на Главен вход на Северен
парк“. Той включва част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. кладенец, водна площ,
площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система, конструктивно
рехабилитиране на водна площ, изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 3 г. и 1 бр.
детска площадка за деца от 3 до 12 г. , обновяване на парковата мебел и засаждане на цветна
растителност. На етап 1 от ремонтните дейности бяха поставени 78 нови осветителни тела в
Северен парк.
Общата площ на територията е 18 500 кв. м. Проектът, по който се извършват ремонтновъзстановителните работи е изготвен в съответствие с концепция за функционално
предназначение и зониране на парка и цели постигане на по-добри параметри на обитаване
и жизнена среда.

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
В отчетния период 2011-2015 г. изградихме 15 нови детски площадки в междублокови
пространства:


Бл. 302, жк Надежда 3 (2011)



Бл. 264 , жк Надежда 2, (2011)



Бл. 419, жк Надежда 4, (2011)
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Бл. 249 и 250, жк Надежда 2 (2011)



Детска площадка при Метростанция Хан Кубрат (2011)



Бл. 311, 312, 313, жк Надежда 3 (2012)



Бл. 247 , жк Надежда 2 (2012)



Бл. 418 и 419, Надежда 4 (2012)



Детска площадка и стрийт фитнес Станция Бели Дунав (2012)



Бл. 34, жк Свобода (2013)



Бл. 8,9,10 в жк Свобода (2013)



Бл. 48, жк Толстой (2014)



Бл. 172, жк Надежда 1 (2014)



Бл. 333, жк Надежда 3 (2014)



Жк Надежда 4, инвестиция на Лидл България (2014)

СТРИЙТ ФИТНЕС ПЛОЩАДКИ В СЕВЕРЕН ПАРК
В Северен парк (вход ул. Ген. Никола Жеков и ул. Бели Дунав) са изградени 2 (две)
комбинирани площадки за фитнес на открито.

Това е един от най-достъпните начини за

спорт сред младите хора, защото предлага безплатна алтернатива на фитнес и спортните
зали.
Двете площадки съдържат идентични уреди, сред които:


мултифункционален уред 3 в 1 за екстензия на крака,



екстензия на трицепс



уред за ниска стойка на преси



мултифункционален уред 2 в 1 – лежанка за коремни

и гръдни мускули;

мултифункционален кардио тренажор – опция за едновременно използване от двама
души;


мултифункционален уред 2 в 1 – стречинг на кръста, уред за екстензия на краката;



мултифункционален уред 2 в 1 – гръбна и коремна преса, уред за дърпане на скрипец.
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В рамките на новите стрийт фитнес площадки ще бъдат изградени още: маймунска
стълба, шведска стена, станция за лицеви опори, лост за въртене, лост за набиране, халки.
Съоръженията за изработени от галванизирана стомана с катафорезно покритие на
металните части, извивките на уредите са ергономични, с европейски сертификат за
качество TUV.

ЗАЛЕСЯВАНЕ
През 2011 г., съвместно със Столична община e засадени дървесна растителност в
участъците:


жк Надежда 1, бл. 150, 152,153



жк Толстой, бл. 48 и бл. 45



жк Надежда 2 , бл. 216



През 2012 г. са засадени над 50 бр. дървесна растителност „чинар“ в Северен парк.

ПИЛОТНА

ПРОГРАМА

ЗА

ОВЛАДЯВАНЕ

ПОПУЛАЦИЯ

НА

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА
През 2012 г., район „Надежда” стартира пилотен проект за овладяване популацията на
безстопанствени кучета на територията на района.
Той включва залавянето, транспортирането към ветеринарни клиники, кастрацията и
връщането на безстопанствени кучета в отправната им точка.
За период от 6 месеца бяха кастрирани около 200 кучета,
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ИНФРАСТРУКТУРА

ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НОСИМОСПОСОБНОСТТА НА ПЪТНАТА
НАСТИЛКА ПО СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ


Цялостно реновиране на пътната инфраструктура на бул. “Ломско шосе"



Цялостно реновиране на пътната инфраструктура ул. „Република"



Цялостно реновиране на пътната инфраструктура на ул. "Петуния" , кв. „Илиянци“



Изграждане на ул. „ Бял люляк“, съвместно със „Софийска вода“



Изграждане на ул. „Братя шкорпил“, съвместно със „Софийска вода“



Изграждане на ул. „Люлин“, съвместно със „Софийска вода“



Цялостно изграждане на ул. „Царевевец“, жк Надежда 1

ИЗВЪРШЕНА

ЧАСТИЧНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

НА

СЛЕДНИТЕ

УЛИЦИ

(ИЗВАДКА)
В отчетния период 2011-2015 г. са положени 41 618 кв.м. асфалт за частично рехабитиране
на пътна инфраструктура в район „Надежда“. С приоритет се обработват улици, по които се
движи масов градски транспорт и важни транспортни артерии. Сред тях са:


ул. „Жорж Дантон“



бул. „Рожен“



ул. „Латин Колев“



ул. „Йордан Хаджиконстантинов“



ул. „Христо Силянов“
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ул. „Хан Кубрат“



ул. „Жорж Дантон“



ул. „Будинци“



ул. „Георги Войтех“



ул. „Илиенско шосе“



ул. „Сава Филаретов“



ул. „Априлско въстание“

РЕХАБИЛИТАРАНА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В РАЙОН „НАДЕЖДА“

-

бул. "Ломско шосе" 3600 м.

-

ул. "Република" 2000 м.

-

ул. "Кирил Дрангов" 300 м.

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ „НАДЕЖДА“ (2012)
На

20 април 2012 г. започна изпълнението на строително-монтажните дейности на

Транспортен възел “Надежда“

при бул. „Ломско шосе“. Проектът обхваща най-

натоварените участъци от трамвайната мрежа в гр. София. Девет от общо осемнадесетте
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съоръжения са ремонтирани в неговите рамки. Стойността на инвестицията е над 10
млн.лв., с ДДС.
Строително–монтажните работи се изпълниха поетапно, като последователност в общо 6
етапа:
І. Етап–“Източен трамваен подлез /мост 4/”;“Централен трамваен подлез” /мостове 3 и 3I/;
“Трамваен тунел под ж.п. линии за Драгоман и Кулата /мост 11/”; “Западен трамваен подлез”
/мостове 2, 2I и 2II /;“Надлез по ул. „202” над трамвайните и ж. п. линии /мост 5/”
И “Трамваен мост над р. Суходолска” /мост 6/;
ІІ. Етап – “Надлез по бул. „Ломско шосе” над ул. „Виолетка” /мост 1/; “Мост на бул. „Рожен”
по кръговото движение – север” /мост 13/ и “Мост на бул. „Рожен” по кръговото
Движение – юг” /мост 14/;
ІІІ. Етап – “Пътен надлез над Западната гърловина на гара София” /мост 12/;
ІV. Етап – “Надлез по ул. „202” над ул. Илиянци бивша ул.„Л.Димитрова”/ мост 15/;
V. Етап- “Източен /изходен/ пътен мост над р. Суходолска” /мост 7/; “Централен пътен мост
над р. Суходолска“ /мост 8/; “Западен /входен/ пътен мост над р. Суходолска” /мост
9/ и “Пътен мост над р. Суходолска” /мост 10/;
VI. Етап – Преасфалтиране на подходи към съоръженията.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
РЕМОНТ НА В И К В КВ. „ИЛИЯНЦИ“ (2011)

Ремонтът

на разделна канализационна мрежа

в кв. „Илиянци“ по ул. „Петуния“ и

отводняване на уличен водопровод по ул. „Петуния“ и ул. „Жасмин“ (от ул. „Петуния“ до
ул. „Черница“) е част от инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД. Проектът се с
състои в изграждане на 847 м битова канализация, 695 м дъждовна канализация, 861 м
водопровод по ул. „Петуния“ и 146 м водопровод по ул. „Жасмин“.
Практическите измерения на това подобрение обезпечават територията и относно
канализирането и отвеждането на отпадъчните води за пречистване в ПОСВ Кубратово.
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РЕМОНТ НА В и К – НАДЕЖДА 4 (2014)
Проектът за рехабилитация на канализационна и водопроводна мрежа в ж.к. „Надежда”
4 беше реализиран през 2014 г. с обхват ул. „Марко Лерински“ и ул. „Бял Люляк“ до ул.
„Теодор Теодоров“ и ул. „Братя Шкорпил“. Направена е реконструкция на съществуваща
канализация с недостатъчен капацитет, както и изграждане на нова и цялостна подмяна на
съществуващите водопроводи в район „Надежда” 4.
Инвестицията на стойност – около 1 млн. лв, без ДДС е реализирана от страна на
„Софийска вода“ АД.



Изградихме разделна канализационна мрежа по ул. “Петуния” и отводняване и
уличен водопровод по ул. “Петуния и ул. ”Жасмин”, кв. “Илиянци”.



Актуализирани са прединвестицонно проучване и идеен проект за воден цикъл - В и
К мрежа в кв. Требич (2012)



Поставихме 420 бр. броя решетки на дъждоприемни оттоци;



Поставихме 104 бр. капаци на ревизионни шахти

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА, ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ, ДЕРЕТА,
УКРЕПВАНЕ НА ДИГИ
В изпълнение на Годишната програма на Столична община се извършва регулярно
почистване на проходимостта на речните корита в урбанизираните територии от населените
места в район „Надежда“, както следва:


река Суходолска, (1600 м. през 2012 г., 1600 м. през 2013 г.)



река Какач (800 м. през 2014 г.)



река Блато (500 м.)



р. Църна бара ( 500 м. през 2012 г.)
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Общата дължина на почистените корита е 5 км.

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ


Жк. Надежда 1а - в обхват – бул. Ломско шосе, ул. Кирил Дрангов, ул. Георги
Войтех, ул. Константин Будин, ул. Хан Кубрат.



Жк. Надежда 1б – в обхват - бул. Ломско шосе, ул. Кирил Дрангов, ул. Георги
Войтех, ул. Константин Будин, ул. Христо Силянов

Одобрен с Решение № 408 по протокол №43 но СОС от 18.07.2013 и допълнен с Решение №
637 по протокол №52 от 21.11.2013г на СОС (процедурата е започната 2009г) - ( влязъл в
сила)


Жк.Надежда 2а – в обхват – бул. Ломско шосе, ул. Дравски бой, ул. Траен мир, ул.
Ген. Никола Жеков, ул. Република, ул. Хан Кубрат



Жк.Надежда 2б – в обхват - – бул. Ломско шосе, ул. Христо Силянов, ул. Траен мир,
ул. Дравски бой

Одобрен с Решение № 409 по протокол №52 от 18.07.2013г. на СОС (процедурата е
започната 2009г) – (влязъл в сила)


Жк. Надежда 3 - допуснат на 07.07.2014г - в обхват – бул. Ломско шосе, ул. Христо
Силянов, ул. Хан Кубрат, ул. Бели дунав ( в момента се процедира)



Жк. Надежда 4 - допуснат на 07.07.2014г. – в обхват - – бул. Ломско шосе, ул. Христо
Силянов, ул. Ген. Никола Жеков, ул. Бели дунав ( в момента се процедира)



Жк. Свобода – в обхват – ул. Ген. Никола Жеков, Северен парк, ул. 443, ул. Петър
Панайотов, Стадион „Локомотив, ул. Народни будители“ – одобрен с решение № 587
по протокол № 51 от 24.10.2013 г. (процедурата е започната 2009г) – (влязъл в сила)



Жк. Толстой – в обхват – бул. Рожен, ул. Ген. Никола Жеков, ул. Република, ул.
Екзарх Стефан, ул. Хан Кубрат – СОС (процедурата е започната 2009г) не е влязъл в
сила (в съда)
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Бул. Рожен – допуснат на 21.05.2014 г. - в обхват - от жп линия „Биримирци Волуяк“ до Северна скоростна тангента, район Надежда ( в момента се процедира

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Проект „Подкрепа за достоен живот” (2010-2015 г.)
ОП „Развитие на човешките ресурси“
Проект „Подкрепа за достоен живот” e реализиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09
„Алтернативи”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
За Столична община е сключено Междуинституционално рамково споразумение между
водещата организация и партньори – 23 районни администрации на Столична община
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Целите на проекта са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на
семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск от
институционализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само
(или чрез своя законен представител), да получи право на индивидуален бюджет за ползване
на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде
организирана във времето.
Обхватът на проекта цели да отговори на повишеното търсене на услугата личен
асистент от хора, които са в невъзможност да се самообслужват. За целта
децентрализирането на услугата предпоставя по-гъвкави форми на планиране и пряка
работа с целевите групи по общини и райони, за преодоляване на социалната изолация на
лица в неравностойно положение.
Целевите групи / крайни бенефициенти/са:
-

Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване в т.ч. деца с трайни
увреждания,

-

Лица в трудоспособна възраст / назначени на трудови и граждански договори/

За район „Надежда“ планирания брой лица, обхванати от дейността са:
Оценени потребители – 117 /кандидати, отговарящи на условията на проекта/
Заложен брой през първи етап – 18 бенефициента, втори етап – 16 бенефициента, постигнат
брой лица ползващи социалната услуга – 65 бенефициента.

Проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на
административния капацитет на общинската администрация на СО район «Надежда»
ОП „Административен капацитет“ (2014-2015)
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Проект „Подобряване на професионалните умения на служителите и развитие на
административния капацитет на общинската администрация на СО район «Надежда» се
финансира от Оперативна програма “Административен капацитет“ . Общият бюджет е 87
497,46 лв. (с корекция, съгласно писмо от УО на ОПАК / 11.09.2014 г.), а период на
изпълнение: 9 месеца (удължен на 13 месеца).
Основна цел на проекта е повишаване на административния капацитет на общинската
администрация на СО район „Надежда” чрез обучение за развитие на ключови и специални
компетентности в съответствие със съвременните изисквания за качество и ефективност на
извършваните дейности. Целевата група е Служители на район «Надежда»
В рамките на проекта се организират следните обучения: 31 тематична курса в Институт
по публична администрация, чуждоезиково обучение по Английски език, ниво А 1 и ниво
А 2, Обучение за работа със софтуерене продуккт Autocad, обучение за работа с медии,
както и групово обучение на служителите от общинската администрация за подобряване
дейността на отделите.
Изпълнението на проекта, в съответствие с целите на ОПАК, ще осигури на гражданите и
бизнеса модерно и отговарящо на изискванията им административно обслужване,
ефективна и прозрачна администрация, компетентно партньорство, в процеса на
разработване и изпълнение на националните и европейски политики.
Основна цел на ръководството е постигане на ефективност на районна администрация
„Надежда“ чрез управление и развитие на човешките ресурси.
- равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители
- осигуряване на изчерпателна, леснодостъпна информация;
- стремеж към качествено и срочно изпълнение на услугите
- търсене на обратна връзка, която показва доколко потребителите са удовлетворени от
качеството на предлаганите услуги;
- съвместна работа с други институции, което цели осигуряване на комплексно обслужване
на потребителите;
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- услуги, достъпни за всички, които се нуждаят от тях чрез различни комуникационни
канали.

Откриване на два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) (2015)
Оперативна програма „Регионално развитие” (2007- 2013 г.)
На 30 март 2015 г. бяха открити два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в
район „Надежда” , Столична община в жк Надежда 4 и Надежда 1.
Центровете са част от проект, финансиран

по Оперативна програма „Регионално

развитие” 2007- 2013 г.: „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на
територията на Столична община”. По проекта са изградени 13 центъра за настаняване от
семеен тип (ЦНСТ) и 3 Защитени жилища на територията на осем столични района.
Общият бюджет на Проекта по ОПРР е 9 758 867,24 лева.
Центровете за настаняване от семеен тип са разположени във „Факултета”, район „Красна
поляна”, район „Люлин”, район „Подуяне”, район „Овча купел”, район „Сердика”, район
„Надежда” и район „Връбница”. Дейностите в центровете и защитените жилища ще
продължат да се развиват по проект: „Шанс за децата – разкриване на 13 „Центрове за
настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и 3 „Защитени жилища“ в Столична община“
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Разпределението на помещенията в сградата е организирано по начин, осигуряващ лесна
ориентация и безпрепятствена достъпност на децата с двигателни увреждания и затруднена
мобилност. Груповите помещения дават възможност за съчетаване на дейностите на
различните по възраст обитатели – малки деца, ученици от начален курс и тийнейджъри.
С откриването на подобни центрове се цели
нуждаещите се,

повишаваме качеството на живот на

предоставяне на среда за живот, близка до семейната. Стриктно се

съблюдава спазването на изискванията за достъпна архитектурна среда в новостроящите се
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социални сгради, а при извършване на ремонтни дейности в съществуващите социални
заведения изграждаме там, където няма такава.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПРОГРАМА „АПЛИКАЦИОННИ ФОРМИ“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА“
През 2011 г., 2012 г., 2013, 2014 г. реализирахме 14 проекта по Програма „Апликационни
Форми“ на Столична Община – Дирекция „Култура“.
Събитията, които реализирахме бяха посетени от близо 6 000 души – деца, ученици,
родители, възрастни хора, както и гости на района. Чрез проектите са реализирани следните
инициативи:

2011-2015
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традиционното честване на Празник на район „Надежда“,



събор в кв. „Илиянци“ (Илинден)



кв. Требич (Гергьовден)



Рок маратон в Северен парк на 17.09. – Ден на София (съвместно с читалище
„Съзнание“)

СПОРТНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на
Столична община, през 2011г се проведе ІІІ-то издание на Проект „Децата и спорта в район
Надежда“. В него бяха включени осем прояви: две състезания по лека атлетика, два спортни
празника с щафетни игри, футболен турнир, два туристически похода до Витоша и Турнир
по тенис на маса „За Купата на Кмета“. В проявите се включиха 250 деца от 12 детски
градини на възраст от 4 до 6 години, над 500 ученика на възраст от 7 до 13 години от 8
училища от района и 50 младежи от 10 столични училища.
През 2012г. се проведе ІV-ят Спортен празник „Децата и спорта“. Тази година се проведоха
девет инициативи. Освен осемте от изминалата година, през тази включихме и плувен
празник за деца от детските градини. В проявите се включиха 280 деца от 12 детски градини
на възраст от 4 до 6 години, около 500 ученика на възраст от 7 до 13 години от 8 училища
от района и 40 младежи от 8 столични училища.
През 2013г. и 2014г. проявите на спортният празник „Децата и спорта“ бяха 4 и в тях се
включеха около 500 за деца на възраст от 5 до 12 години.
През 2015г. Проекта „Децата и спорта“ се проведе за седма поредна година. Участници бяха
деца и ученици от 11 детски градини и 9 училища (включително и ЧСОУ „Авицена“).
През 2015г. стартира кампания „Информирани родители-здрави деца“. Кампанията се
състои в ежегодно организиране и провеждане на безплатни прегледи за гръбначни
изкривявания на учениците от 1 до 4 клас във всички училища на територията на район
„Надежда“. Тази година бяха прегледан 1800 ученика по желание на техните родители.
2011-2015
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СПОРТЕН КОМПЛЕКС В КВ. „ТРЕБИЧ“
През 2014 г., район „Надежда” обявява процедура за избор на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: “Изграждане на две футболни игрища с изкуствена тревна настилка в
кв.Требич, Столична общиина, район „Надежда“.
- футболно игрище с габаритни размери 32/29 м. , находящо се в двора на 63 -то СОУ,
кв.Требич“ (изкуствена тревна настилка)
- футболно игрище с габаритни размери 60/100м., находящо се в УПИ V133.1, кв.6,
местност „Требич“ “ (изкуствена тревна настилка№
Заснемане и трасиране на спортната площадка, доставка и монтаж на спортна настилка и
оборудване, доставка и монтаж на ограда и осветление.
В отчетния период (2011-2015) е извършен ремонт още на: изграждане на поливна система,
ремонт на съблекални и санитарни помещения.

Перспективи за развитие на Спортен комплекс „Требич“
Спортният комплекс в кв. „Требич“ се намира в близост до минерален извор, което
представлява потенциална възможност в бъдеще да бъде изграден медицински-спортно
възстановителен процес на територията на комплекса.
Към настоящия момент е разработен предварителен прединвестиционен проект за
изграждане на нов модерен и функционален спортен комплекс върху описаните по-горе
имоти общинска собственост. В проекта е предвидено върху терена да се изгради база за
нуждите на футболна академия, насочена както към децата в най- ранна детска възраст , така
и към юношите.

2011-2015
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ЗЕЛЕНА СОФИЯ (2011-2015 г.)
За последните четири години в района са реализирани общо 24 проекта по Програма
Зелена София на Столична община. В инициативата се включват представители на
гражданското общество и Народни читалища (2011 – 4 бр., 2012 – 4 бр., 2013 г. – 11 бр., 2014
г. – 4 бр.).
С реализирането на Програма „Зелена София“ се цели създаване на една зелена и по-уютна
среда, както и подобряване състоянието на прилежащите територии в жилищните квартали
за живот и отдих.
С осигурените материали са монтирани 112 бр. градинска мебел,

3 бр. беседки, а

прилежащите пространства са облагородени с 5 924 – цветна, дървесна и храстова
растителност в периода 2011-2015 г.

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Подобряването на инфраструктурата на територията на район „Надежда“ допринесе за
привличане на нови инвеститори и развиване на бизнес на местно ниво.


Изграждане на сграда със смесено предназначение – обществено обслужване и
администрация на адрес бул. Ломско шосе 2А. Общото РЗП на сградата е 10 800
кв.м. В нея са настанени служители на 3 административни звена на Столична община
– Дирекция „Зелени системи“, „Инженерна инфраструктура“ и „Инвестиционно
отчуждаване“



Изграждане на жилищни сгради на ул. „Теодор Теодоров“ и ул. „Житен“ с
учредяване право на строеж върху общински терен. Общото РЗП на двете сгради е
7200 кв.м.
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ПАМЕТНИЦИ В РАЙОН „НАДЕЖДА“
Откриване на Паметник на първоосвободителите, кв. „Требич“ (2013)
През 2013 г., в кв. „Требич“ беше открит паметник на първоосвободителите на София,
изграден по инициатива на Националното движение "Русофили" и Международната
славянска община "Перун".
Проектът за монумента е на архитект Венцислав Йочколовски и скулптора Красимир
Ангелов.
Паметникът представлява пирамида с височина 2 метра и се състои от две тела, които се
свързват помежду си с елипсовиден медальон, на който е изографисан гербът на Руската
империя, а под него има мраморна плоча с надпис. Отделните тела образуват символичен
християнски кръст. Паметникът е от полиран бял врачански варовик.

Възстановяване на Първият български войнишки паметник, кв. Илиянци (2014)
През 2014 г. беше възстановен първият войнишки паметник . Инициативата е на
гражданското сдружение "Епископ Йосип Щросмайер" и Съюза на военноинвалидите,
подкрепени от район „Надежда“.
Прилежащите зелени площи са облагородени от Столична община, дирекция “Зелени
системи“.

КУЛТУРЕН ОБМЕН И МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Споразумение с гр. Лишуей, Китайска народна Република
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Подписахме Споразумение за сътрудничество и приятелство с гр. Лишуей, Китайска
народна република. В отчетния период посрещнахме 3 официални делегации, с които
обменихме релевантен опит в областта на общинската администрация.
По време на официалните посещения се проведоха експертни

консултации в

областите: култура, образование, спорт, инфраструктурни проекти на база на съвместно
разбирателство, в дух на ефективно партньорство и приятелски отношения.
В допълнение, 101 СОУ „Бачо Киро” подписа Споразумение за сътрудничество и обмяна
на опит с училище от гр. Лишуей, Китайска Народна Република.
Посолство на Китайската народна република

Нова детска площадка и бюст-паметник на легендата на българският футбол Никола Котков
беше открита през 2011 г. в жк Надежда 1.

Площадката е дарение за децата на район

„Надежда“ от Посолство на Китайската народна република. Инвестицията в модернизация
на

детска

площадка

на

компактно

китайско

население.

Изграждането на паметника е със средства дарени от ПФК „Локомотив София” АД, г-н
Йордан

Илиев,

Сдружение

на

българските

каменоделци.

През 2013 г., с дарение на Посолство на Китайска народна република беше залесен участък
в кв. Требич с дървесна растителност.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

2011-2015
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ИЗПЪЛНЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - ПАЗАР „ТОЛСТОЙ“

През 2012 г. е реализиран инвестиционен проект за облагородяване и осъвременяване на
общински пазар „Толстой”. Проектът е иницииран от ръководството на „Пазари Север”
ЕАД, с активното съдействие на район „Надежда”, Столична община.
Инвестиционното намерение включва: Изграждане на група от преместваеми търговски
съоръжения и оформяне на прилежащото пространство. Съоръжението е едноетажно,
изградено с метална конструкция и ЗП 82.40 кв.м. Включва четири търговски обекти и
санитарен възел за обществено ползване.
Във вътрешното пространство на пазара е подменена съществуващата асфалтова настилка.
Съоръжения на детската площадка бяха ремонтирани и монтирана нова гумирана настилка,
в съответствие с Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра. Монтира се ново декоративно осветление на вътрешното пешеходно
пространство.
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Инвестицията за изграждане на инвестиционния проект е на стойност 100 000 лв. /сто
хиляди/ лева без ДДС, осигурени от „Пазари Север”
Инвестиционно намерение за изграждане на „ПАЗАР НА ЦВЕТЯТА“

През 2012 г.

е разработено

концепцуално предложение за
изграждане

на

цветята“-

„Пазар

на

единственият

специализиран пазар за цветя на
територията
България.
Столичен
възлага

на
През

Република
2014

общински
на

г.

,

съвет

общинското

търговско дружество „Пазари
Север“ ЕАД да сключи договор
за проектно финансиране за изграждане на „Пазар на цветята“.
Финансирането на обекта ще бъде извършено както следва - 2 558 000 лв. предоставени под
формата на заем по инициативата JESSICA. От тях

1 279 000 лева са средства,

предоставени от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г.", 1 279 000 лева
са средства, предоставени от Фонд за устойчиво градско развитие на София - ФУГРС ЕАД
и

342 000 лева собствено финансиране на "Пазари Север" ЕАД.

Новият „Пазар на цветята“ ще бъде изграден на съществуващия до момента пазар
„Оряхово“, който функционира близо 30 години и разполага с с приблизителна площ от 4200
кв.м.

2011-2015
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Областен Информационен Център-София

Район „Надежда“ сътрудничи с Областен информационен център –София и регулярно
провежда информационни срещи с обществеността в района. Основни теми в дискусиите
са спецификите, приоритетите и тематичните цели на програмния период 2014-2020, новите
оперативни програми, свързаните постановления на Министерски съвет.
Акцент на срещите е търсенето на ефект и устойчивост от разходването на европейските
средства. На срещите присъстват представители на администрацията, бизнеса, училища,
читалища, детски градини, граждани от район „Надежда“.
ПРОГРАМА “ВРЕМЕННА

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ“, АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

(2011-2015)
В рамките на Програма «Временна трудова заетост», реализирана от Агенция по заеостта
(Министерство на труда и социалната политика) работят 16 физически лица от район
„Надежда“.
Чрез тази програма се цели социалноикономическа интеграция на безработните граждани
чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и
подобряване услугите на пазара на труда.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

2011-2015
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Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малотетни и
непълнолетни /МКБППМН/ при район „Надежда” е създадена и функционира съгласно
Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
/ЗБППМН/.
Специалисти от образование, здравеопазване, социални дейности, полицейски служители,
юристи, и други са част от екипа на Местна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни, работят за установяване и превенция на тези деяния
у малолетните и непълнолетните.
Ние вярваме, че децата децата престъпили общоприетите граници заслужават преди всичко
корекционни мерки относно своето възпитание и поведение.

За периода 2011г. – 2015г., дейността на МКБППМН – район «Надежда» бе съсредоточена
в две посоки: от една страна осъществяването на корекционно-възпитателна работа, а от
друга – социално-превантивна чрез осъществяване на дейности в Консултативен
кабинет.
През 2011 г. общият брой на малолетните и непълнолетните, на които са разгледани
възпитателни дела е 73:


Сред тях фигурират дела на 18 момичета, от които 3 бр. са до 14 годишна възраст и
15 са от 14 до 18 годишна възраст.



Броят на делата на момчета е 55, както следва: 17 дела на деца до 14 годишна възраст
и 38 дела на момчета от 14 до 18 годишна възраст.

През Консултативен кабинет са преминали 53 деца и семействата им.
През 2012 г. общият брой на малолетните и непълнолетните, на които са разгледани
възпитателни дела е 50 :


сред тях делата на 10 момичета ( 2 бр. до 14 годишна възраст и 8 бр. от 14 до
18 годишна възраст )
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разгледани дела на 40 момчета (7 бр. са до 14 годишна възраст и 33 бр. от 14
до 18 годишна възраст)

През Консултативен кабинет са преминали 39 деца и семействата им.

През 2013 г. общият брой на малолетните и непълнолетните, на които са разгледани
възпитателни дела е 80:


Делата на момичетата са 28, от тях 7 са на момичета до 14 годишна възраст и 21 дела
са на момичета до 18 годишна възраст.



Делата на момчетата са 52 бр., от които 13 бр. са на момчета до 14 годишна възраст
и 39 дела са на момчета от 14 годишна до 18 годишна възраст.

През Консултативен кабинет са преминали 63 деца и семействата им.
През 2014 г. общият брой на малолетните и непълнолетните, на които са разгледани
възпитателни дела е 44 :


Делата на момичетата са 9, от които 2 бр. са на момичета до 14 годишна възраст и 7
бр. са на момичета от 14 до 18 годишна възраст.



Делата на момчетата са 35, от които 4 бр. са до 14 годишна възраст и 31 бр. са от 14
годишна до 18 годишна възраст.
През Консултативен кабинет са преминали 69 деца и семействата им.

За периода 2011 г. – 2014 г. са образувани общо 247 възпитателни дела.
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