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РАЙОН “НАДЕЖДА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65 

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОН „НАДЕЖДА“  В ПЕРИОДА 2015-2019 Г. 

 

 

Уважаеми жители на район „Надежда“, 

Вярвам, че общността е в основата на всичко, което градът прави. 

Ние работим ЗАЕДНО с гражданите и бизнеса, за да  изграждаме и развиваме  новото лице 

на „Надежда“! 

„Надежда“ -  един развиващ се столичен район 

Големите инфраструктурни проекти, които реализирахме  на територията на  район 

„Надежда“    през последните 12 години, съживиха и  обновиха с енергия северната част на 

град София. 

Това е не само постижение, но  и предизвикателство пред нашия екип, защото е необходим 

дългогодишен ангажимент за устойчиво развитие.  

http://www.so-nadejda.com/
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Постигнахме  мащабно обновяване на почти 80 % от образователната инфраструктура 

в район „Надежда“. 

Днес, имаме изцяло ново лице на образователния сектор в район „Надежда“ чрез 

включването на  5 училища и 5 градини  в рамките на проект „Изграждане, основен 

ремонт/реконструкция  на 26 училища и детски градини на територията на Столична 

община“ по  ОП  „Региони в растеж“ 2014-2020. С това, подобрихме  условията за 

обучение и възпитание на над  4 500 деца и младежи в нашите учебни заведения.  

През годините, изградихме   4  нови сгради на детски градини на територията на район 

„Надежда“ (170 ДГ „Пчелица“- филиал, две сгради към 171 ДГ „Свобода“ и изцяло нова 172 

ДГ „София“).  С това открихме над 600 нови  места и образователни възможности за децата 

на район „Надежда“! 

Благодаря ви за доверието и диалогичността през последните 12 години! 

Инж. Димитър Димов 

 кмет на район „Надежда“ 
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„Административно и информационно обслужване“ – 2015-2019 

Отдел „Административно и информационно обслужване“ осъществява основните дейности, 

отнасящи се до гражданската регистрация и гражданското състояние на населението за 

Столична община- район „Надежда“.  

Отделът поддържа и съхранява картотечния регистър на живите и починали жители на 

района, актуализира данните в Локална и Национална база данни „Население“, обновява 

класификатора на адресите, предназначени за гражданска регистрация, извършва дейности 

по входящата и изходящата кореспонденция с граждани, държавни и частни институции.  

Нови услуги и възможности: 

 От 2015 г., чрез портала за електронни услуги на Столична община се 

предоставя възможност на гражданите, притежаващи електронен подпис, да 

подадат  към администрацията на район „Надежда“ заявление за извършване на 

административна услуга по електронен път. 

 От 01.11.2018 г. район „Надежда“  се включи към Системата за електронен 

обмен на съобщения (СЕОС), позволяваща на участниците в нея да обменят 

електронни документи помежду си, съкращавайки времето за предоставяне на 

част от административните услуги. 

 От 2018 г. районна администрация „Надежда“ получи достъп до системата на 

Министерство на правосъдието за издаване на електронни свидетелства за 

съдимост, като по този начин отпадна изискването гражданите да представят 

въпросният документ за извършване на административните услуги, при които 

той е необходим. 

   През 2018 г. район „Надежда“ се присъедини към средата за междурегистров 

обмен (RegiX), реализирана от Държавна агенция „Електронно управление“. 

RegiX предоставя възможност за потребителите на информация да извличат 

данни от основни регистри, сред които са регистър БУЛСТАТ, Имотен 

регистър, Търговски регистър и други. Основната цел е намаляване на 

административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на 
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изискването за представяне на някои официални, удостоверителни документи 

на хартиен носител. 

Дейности „Образование, култура, социални дейности, спорт и европейски проекти“ 

„Образование“ 

 

Разпределението на общинските институции за предучилищно и училищно образование в    

район “Надежда“ на  Столичната община е следното:  

- 12 детски градини;  

- 1 начално училище, 4 основни училища /в т.ч. едно средищно, осигуряващо обучението на 

ученици от населени места, в които няма училища/, 3 средни училища, 1 спортно училище. 

Осигурeн е достъп до качествено образование за всички деца и ученици при оптимално 

използване на материалната база. За периода 2015-2019 година общо 12 031 деца са отглеждани в 

12-те детски градини, а 16 937 са обучавани в 9-те училища на територията на района. 

През периода 2016-2019 г. районната администрация изпълнява функции съгласно 

социалните и образователни политики за осигуряването на обхвата на всички деца в задължителна 

предучилищна и училищна възраст.  

От 2018 г. съгласно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, работещият на територията на района екип обработи и въведе 

в Информационна система за работа /ИСРМ/ 1519  протокола, като е установено: 

- 1266 деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно 

образование, са в чужбина; 

- 211 деца и ученици са в образователната система; 

- 29 ученици са навършили 16 години и не подлежат на задължително образование; 

- 3 ученика не са открити на адрес и няма информация за тях; 

- 7 ученици са отпаднали;  

- 3 деца са отложени по здравословни причини;  

 

Осигурени са условия за интегрирано обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности /СОП/, като част от тях се обучават от ресурсни учители и 
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същевременно посещават Центрове за специална образователна подкрепа. В седем детски градини 

има разкрити щатни бройки и назначени специалисти (психолози, ресурсни учители, логопеди, 

помощник-учители, специални педагози), предоставящи допълнителна подкрепа в приобщаването 

на деца със специални образователни потребности. През учебната 2018/19 г. в детските градини е 

предоставена обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, като е осигурена подходяща 

физическа, психологическа и социална среда на 62 деца от детските градини и 120 ученика от 

училищата. 

Съществена роля за подобряване на интегрираното образование играе и достъпността на 
средата. До 2015 г. в сградите на детските градини и училища няма изградена достъпна среда. През 

същата година е изграден асансьор в 101 СУ „Бачо Киро“ със средства на Столичната община. През 

2016 г. в ремонтирания трети корпус на ДГ № 171 „Свобода“ има асансьор и 2 рампи за деца със 

СОП. През същата година в  новопостроената детска градина № 172 „София“ има изградени  2 

асансьора и 2 рампи за достъпна среда. От средата на 2018 г. по  ОП „Региони в растеж“ в 

ремонтираните сгради на 5 детски градини и 4 училища на територията на района са изградени 9 

асансьора за деца и ученици със СОП, 3 платформи и 11 рампи за достъпна среда.  

В района е изградена образователна инфраструктура, отговаряща на потребностите на 

развиващия се град. През 2016 г. бяха разкрити две детски градини с цел разширяване на 

сградния фонд за обхващане и осигуряване отглеждането и обучението на децата в района: 

- ремонтирана трета сграда към ДГ №171 „Свобода“ за 115 деца в 1 яслена, 3 

градински в т.ч. 1 логопедична група;    

- новопостроена сграда ДГ №172 „София“ за 230 деца в 2 яслени и 6 градински групи 

и 1 група за деца със СОП.  

 

В резултат на приложените мерки, недостигът на места в детските градини при прием на 

децата от 3 до 6-годишна възраст в района е сведен до минимум. 

За периода в детските градини от района се обучават 4361 деца на 5 и 6 годишна възраст. С 

въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата на 5-годишна възраст в 

общинските училища са разкрити общо 420 места /за четирите учебни години/ за осигуряване на 

максимален обхват на децата. 

За разширяване на сградния фонд в училищата от района са реализирани следните 

проекти: 
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- „Изграждане и оборудване на пристройка на два етажа – физкултурен салон, 3 класни 

стаи, 1 кабинет за учител, многофункционална спортна площадка“ в 98 Начално училище. 

- Изграждане на общежитие на 153 Спортно училище. То осигурява условия за 

настаняването на 28 ученика на 153 СУ от други населени места, които имат възможност да живеят 

в непосредствена близост до учебното заведение и спортната база на стадион „Локомотив“; 

- Изграждане на пристройка към 63 ОУ „Христо Ботев“. Училището е средищно и 

разширението на сградния фонд ще осигурява прием на деца в първи клас от близки населени места 

в които няма училища. 

 

 

Снимка: 15 СУ „Адам Мицкевич“ 

Цялостната модернизация на 5 училища и 5 детски градини в района започна през 2018 г. 

с изпълнението на Проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски 

градини на територията на Столична община“ с бенефициент Столична община. Проектът се 

финансира по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и е на обща стойност 63,6 млн. лв.  

За район „Надежда“ първият етап от проекта включва основен ремонт и реконструкция на  4 

училища:  

- 15 СУ "Адам Мицкевич"; 

- 16 ОУ "Райко Жинзифов"; 
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- 54 СУ "Иван Рилски"; 

- 101 СУ "Бачо Киро".  

 

Снимка: 54 СУ „Св.Иван Рилски“ 

 

Изцяло обновихме  и  6 сгради на детски градини:  

- 15 ДГ "Чучулига"; 

- 27 ДГ "Детска китка"; 

- 90 ДГ "Веса Паспалеева"; 

- 115 ДГ "Осми март" (две сгради);  

- 170  ДГ „Пчелица“ 
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Снимка: 90 ДГ „Веса Паспалеева“ 

 

 

 

Снимка: 27 ДГ „Детска китка“ 

 

 

Вторият етап на проекта обхваща ремонт на 90 ДГ „Веса Паспалеева“, сграда 1 и на 102 ОУ 

„Панайот Волов“.  
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В детските градини ремонтните дейности са: изцяло нова топлоизолация и 

хидроизолация  на покриви, топлоизолация на фасадни стени, подмяна на дограма (сутерени, 

кухненски блокове), цялостен ремонт на санитарни възли, ремонт на  интериорните помещения, 

подмяна на електро инсталация, В и К инсталации, отоплителни инсталации. В 4 детски градини 

на територията на района се предвижда инсталиране на соларни панели. Преобразени са дворовете 

на градините с нови детски съоръжения за игра, подмяна на част от растителността, нови огради и 

др. 

В училищата ремонтните дейности са: мерки за енергийна ефективност, нови санитарни 

възли, нови В и К, електро и отоплителни инсталация, нови настилки в помещенията, ремонт на 

физкултурни салони и кухненски блокове, обновяване на дворни пространства и др. Строителният 

процес е с по-дълъг срок, предвид по-голямата застроена площ,  като са осигурени два отделни 

входа – за  строителния поток и за учебния процес. 

 

Снимка: 101 СУ „Бачо Киро“ 

 

Осигурена е ефективна охрана и безопасна среда в и около общинските образователни 

институции. Районната администрация провежда процедура за осигуряването на физическа охрана 

и СОТ в сградите на детските градини и училищата. Съдейства на директорите за изпълнение на 

договорените условия. Организира и провежда работни срещи с представители на всички 
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заинтересовани институции относно осигуряване на безопасна среда за провеждане на 

образователния процес в детските градини и училищата, недопускане на неконтролируем достъп и 

намеса на случайни лица, гарантиране на безопасността на децата, учениците и работещите в 

сградата и в района на сградата, както и предпазване на сградите от вандализъм. В детските 

градини са осигурени паник бутони. 

В 22 сгради на детските градини има осигурена сигнално-охранителна техника, а 

видеонаблюдение в 18 от сградите. В 4 сгради на детски градини няма изградено видеонаблюдение. 

12 сгради - основните на детските градини, са присъединени към Центъра за видеонаблюдение на 

Столична община.  

Безопасността на децата и учениците при придвижването им до и от образователната 

институция е основен приоритет и ангажимент. Осъществяват се системни и ефективни действия, 

целящи нарастване нивото на безопасност на движението (БДП) и мерките за опазване живота и 

здравето на децата и учениците.  

Изградени са 6 площадки в детски градини 15, 24, 38, 90, 170, в 16 ОУ и 1 кабинет по БДП 

в 153 Спортно училище. Ежегодно в детските градини и училища се провеждат обучения на деца 

и ученици  по БДП.  

Районната администрация следи състоянието на съоръженията за игра и спорт в дворове 

на детските градини и училища и предприема спешни действия за премахване на опасните. В 

общинските детски градини изцяло са подновени детските площадки и съоръжения за игра, което 

осигурява условия за игра и занимания на открито за 3000 деца. Изградените условия за игра, спорт 

и дейности на открито са част от образователния процес на децата. В детските градини се 

провеждат допълнителни педагогически услуги за изява и развитие на интересите и способностите 

на децата в областта на технологиите, изкуствата и спорта. 

Районната администрация работи в партньорство с детски градини, училища, 

неправителствени организации относно създаване на  условия за развитие на ценностите, 

интересите и личността на децата и учениците с познание и отношение към града, 

националните, европейските, гражданските ценности и традиции.   

Инициира дейности за стимулиране и подкрепа на ранното детско развитие, осъвременяване 

подходите на образование в детските градини и прилагане на интегрирани подходи между 

секторите на образование, култура, здраве, социална подкрепа и спорт за насърчаване на ранното 

детско развитие. 
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 Конкурс за есе „Надежда за 2016 година” – през 2015 г., коледен конкурс с 

участието на ученици от 9 училища;  

 Проект ReАнимация, който реанимира училищната среда и култура по 
Програма „Европа“, през 2016 г. Институтът за насърчаване на професионалното образование и 

обучение разработи проект ReАнимация в партньорство с район „Надежда“ и „Прознание“ АД, 

който реанимира училищната среда и култура в 16 ОУ „Райко Жинзифов“. ReАнимация има за цел 

да популяризира и утвърди подходи на работа с деца и младежи, основаващи се на развитие на 

силните им страни, а не на техните дефицити. Създава условия за диалог между деца, младежи, 

лица и институции, които вземат пряко участие в детското развитие (родители, роднини, учители, 

училищни администрации, детски заведения, детски педагогически стаи, комисии за борба с 

противообществените прояви, центрове за превенция и други). Проектът е изграден като онлайн 

платформа, която  приема сигнали и спомага за премахване на бариерите при общуване и 

въвеждане на градивни подходи за управление на конфликти и подобряване на  комуникацията и 

взаимодействието между училище-учител-ученик-родител за подобряване качеството на живот на 

деца и младежи.;  

  „Фестивал на приятелството“ – през 2017 г. районът е партньор на фондация 

„Радетели за България“;  

 „Час по мислене“ – през 2017 г., съвместна инициатива с МЕНСА България. 

Преподаватели в часа по мислене бяха членовете на МЕНСА България, а отбори от 9-те училища 

в района решаваха логически задачи. Целта е участниците да се концентрират и да мислят по 

зададената тема или проблем, а резултатът е да предложат възможните решения. 

 Проект „Изграждане на устойчива мотивация и ценностна парадигма за живота 

чрез ранно детско образование“, Програма Еразмус+, Европейската комисия. Бенефициент е 
район „Надежда“, със срок за изпълнение 31.12.2016 г. – 31.12.2019 г. и финансиране – 499 650 

евро. Проектът се изпълнява в партньорство с Център за творческо обучение и образователни 

институции от 5 държави /Турция, Литва, Италия, Крит, Малта/. Основните дейности по проекта 

са проучване на учебната среда в различните образователни институции на държавите, обмен на 

добри практики, обучения на учители. Поставените цели са за постигане: превенция на 

дискриминация, социално включване на уязвими групи, насърчаване на ученето, равни 

възможности между всички деца, включително тези с различен етнос. 
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 Празник „От България с обич“ - събитие с децата от подготвителните групи от 12-

те детски градини по повод 9 май - Деня на Европа, в Северен парк, реализирано през 2019 г. 

 Повишаване на грижите и превенцията на здравето сред децата и учениците в 

структурите на столичното образование. През 2015 г. е реализирана кампания „Информирани 

родители-здрави деца“. Бяха организирани и проведени безплатни прегледи за гръбначни 

изкривявания на учениците от 1 до 4 клас, общо 1800 ученика от всички училища на територията 

на района.  

През 2018-2019 г. районът реализира следните проекти с грижа към децата: 

- „ Здрави и бели зъбки в район Надежда“ в партньорство с ЕО Дент, през 2018 г.; 

- „Мисия „Детско здраве“ в партньорство с Фондация Лайнс Клуб София, 2018-2019 

г.; 

- „Общуваме с надежда и доверие за развитието на детските градини“ – проект в 172 

ДГ, през 2018 г.  

 

Спортни дейности 2015-2019 

 

Комплекс за минифутбол „Надежда“ 

Президентът на Български футболен съюз Борислав Михайлов, заместник-кметът на Столична 

община Дончо Барбалов, легендата на българския футбол Емил Костадинов и инж. Димитър 

Димов, кмет на район „Надежда“ откриха най-модерния столичен комплекс за минифутбол в 

квартал „Свобода“.  

Комплексът в жк „Свобода“ е изграден по програмата FIFA Forward и се състои от три терена за 

минифутбол, като площадките отговарят на всички международни изисквания за професионален 

терен (с изключение на размерите); настилката е съобразена със стандартите на ФИФА/FIFA, а 

комплексът вече разполага и със собствен паркинг.  

Най-важното предимство на новият комплекс е възможността за безопасно практикуване на 

масов футбол. Осигурили сме най-добрите условия и възможности за спорт на децата на 

„Надежда“ чрез безплатни часове за футбол по определен График. 
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Снимка:Комплекс по минифутбол „Свобода“ – публично-частно партньорство с БФС 

Организираме всяка учебна година районния етап на Ученически игри - състезания в седем 

вида спорт, с участници за периода 175 отбора в три възрастови групи от 1500 ученика. Треньори 

са учителите по ФВС от училищата. Състезанията са провеждани в базата на ДФС „Локомотив“ 

(спортни зали и физкултурните салони на училищата от район „Надежда“).  Награждаването на 

класиралите се отбори на първо, второ и трето място се провежда на празника на района.  

За подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища  в 

изпълнение на Постановление № 129 на Министерския съвет, районната администрация ежегодно 

създава организация по подготовката, внасянето и отчитането на проекти на детските градини и 

училища от района относно разпределение на средства за физическо възпитание и спорт за деца и 

ученици. 

Районната администрация, детските градини и училища взимат активно участие по 

програми на Столична община: 

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община 

През 2016-2019 г. финансирани по програмата с проекти, насочени към извънкласни 

дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословен начин на живот, са:  детски 

градини 15, 24, 38, 90, 115, 170, 171 и училищата 141 ОУ, 153 СУ, 101 СУ. 
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През 2015 г. ДГ 24 „Надежда“ и ДГ 115 „Осми март“ участват в  Национална практическа 

конференция по безопасност за движение по пътищата и са наградени с парични средства за 

закупуване на пособия по БДП. 

През 2016 г. ДГ 115 „Осми март“ отново участва в НПКБДП и получава награда. 

Същата година 54 СУ „Св. Иван Рилски“ и 153 СУ „Неофит Рилски“ кандидатстват и 

печелят проекти по Програма на Столична община по БДП. 

През 2017 г. ДГ 115 „Осми март“ печели награда от НПКБДП. 

98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 153 ССУ „Неофит Рилски“ изготвят и печелят проекти 

Програма на Столична община по БДП. 

През 2018 г. ДГ 38 „Дора Габе“, 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 153 ССУ „Неофит 

Рилски“ печелят проекти по програма за БДП на Столична община. 

ДГ 83 „Славейче“ печели проект по програма на Столична община по БДП и по ПУДООС 

за филиала в кв.“Требич“.  

ДГ115 „Осми март“ с награда от НПКБД.  

През 2019 г. ДГ 90 „Веса Паспалеева“ печели проект по програма на СО по БДП и реализира 

инициативата „Приятели на колела“. 

Реализирахме Проект „Активни родители – успешни деца“ в сътрудничество с 

МКБППМН и училищата от района. В дейностите по проекта се включиха 7 училища и броят на 

участниците е общо 338, като от тях: ученици, родители, учители-класни ръководители, директори 

на училища, членове на УКБППМН и МКБППМН. 

Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение 

 Проект „Движи се безопасно по пътищата и сбъдни мечтите си“ за създаване на 

условия за подобряване организацията на обучение и възпитание на децата като 

участници в пътното движение в образователните институции и повишаване 

културата на пътна безопасност на ученици, учители, родители и  живущи в района. 

Допълнителното мотивиране на заетите в системата е задача, която изисква прилагане на 

разностранни мерки. Районна администрация „Надежда“ подпомага директорите на детски 

градини и училища в посока мотивиране и задържане на млади кадри в образователната 
система чрез включването им в дейности по проекти, както и за представяне и популяризиране на 

педагогически опит, а също и за отличаване техните постижения.  
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По проект „Изграждане на устойчива мотивация и ценностна парадигма за живота 

чрез ранно детско образование“, Програма Еразмус+, Европейска комисия.  
Бяха осигурени обучения на учители от детски градини и училища от района: 

- Обучение на учители – предучилищна педагогика, на тема „Изграждане на позитивна 

образователна среда, подкрепяща развитието на емоционалната интелигентност в ранна детска 

възраст“, проведено в гр. Пловдив през 2017 г.;  

- Интернационално обучение на учители – предучилищна педагогика, през 2018 г. в с. 

Кранево, общ. Балчик.  

- Среща на ръководството и отдел ОКССД и ЕП с младите учители от училищата в 

района с домакин 101 СУ, през 2017 г. 

Реализирахме образователен форум на тема: „Водещи практики в предучилищното 

образование в детските градини от район Надежда“, през 2018 г.  

 Създаване на клуб „Млад учител“ – среща на ръководството, отдел ОКССД и ЕП с 

младите учители от ДГ и училища от района с присъствието на гости от СБУ, РУО, 

СО, през 2018 г.  

 Районна администрация „Надежда“ инициира награди за постижения в областта на 

образованието - конкурс „Най-добър млад учител“ в район „Надежда“, с 

награждаване на 10-те най-добри учители от детски градини и училища в района - 

през 2018 г. и 2019 г.  

 Педагогически четения на тема „Съвременните ценности – колективно благо и 

индивидуален избор“ – образователни практики с участието на учители и директори 

от  детски градини, през 2019 г.  

 Оказва се подкрепа на взаимодействието между сформираните обществени съвети и 

училищата и детските градини. Насърчава се родителското и гражданско участие и 

взаимодействието на детската градина и училището с общността чрез популяризиране на добри 

практики в тази област. Положителна практика са срещите на ръководството с педагозите и 

родителите от обществените съвети и настоятелства на детските градини и училищата от района.  
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Културна дейност в район „Надежда“ 2015-2019 

 

Подпомагането на достъпа до култура, запазването на народните традиции и 

утвърждаването на Северен парк като център за отдих, спорт и култура за жителите на района са 

основни цели на районната администрация. Районната администрация планира, организира и 

реализира културния календар на района, кандидатства за финансова подкрепа от СО - Календар 

на културните събития в Столична община – раздел Събития на столичните райони.   

За периода 2015 – 2019 година реализирани събития 21 на обща стойност 45 860 лв., които 

общо бяха  посетени от 70 000 жители и гости на района: 

 „Гергьовден” - традиционен събор в кв. Требич и празник на НЧ „Просвета-1919”,  

който се провежда всяка година на 6 май;  

 Празник на район „Надежда” и православен празник на храм „Свети Дух” - 

традиционен празничен концерт, който се провежда всяка година в деня на „Свети Дух“ в Северен 

парк;  

 „Илинден” - традиционен събор в кв. Илиянци и празник на НЧ „Отец Паисий-1930”, 

който се провежда всяка година на 2 август;  

 Рок маратон „Надежда и приятели” – провежда се всяка година в Деня на София  

 в Северен парк на 17 септември;  

 „Коледа в Надежда“ - празнични прояви през месец декември;  

 "Фестивал на балканската скара" – през 2015 г. и 2016 г. 

 

Други културни събития в Надежда: 

 Проектът „Блок кино“ е част от Календара на културните събития на Столична община 

и е подкрепен от програма „Култура“. Сдружение „АС-Лаборатория за културни 

инициативи“ със съдействието на района ежегодно провежда кинопрожекции на 

открито в Северен парк, които протичат при голям зрителски интерес към младите 

творци на българското кино, през 2016 - 2019 г.  

 Вечер на НЧ „Свобода“, на 24 юни 2018 г. в Северен парк; 

 Фолклорен празник на НЧ „Искра“, на 30 юни 2018 г. в Северен парк;  

 Фолклорен концерт на НЧ „Искра“ - концерт под надслов „Не на насилието“ на 15 юни 

2019 г. в Северен парк  
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 Фолклорно надиграване на клубовете по народни танци в района с партньори НЧ 

„Съзнание“ и НЧ „Свобода“, на 28 юни 2019 г. в Северен парк.  

През 2018 г. в район „Надежда“ отбеляза 80 годишнина от присъединяването на кв. Надежда 

към Столичната община и 30 години район „Надежда“. В тази връзка реализирането на културната 

програма на района беше изцяло насочена и посветена на кампанията „Надежда – 80 години 

традиции и европейско бъдеще“.    

 

Читалищна активност – 2015-2019 

 

В район „Надежда“ функционират 6 читалища с 1700 участници от различни възрастови 

групи.   

През периода 2015-2017 г. район „Надежда“ извърши основни ремонтни дейности на сградите на 

НЧ „Отец Паисий-1930“ и НЧ „Стилиян Пешев-1957“. 

Предстоят ремонтни дейности на НЧ „Съзнание-1919“ и втори етап от основния ремонт на сградата 

отвътре на НЧ „Стилиян Пешев-1957“. 

Основни дейности в читалищата са библиотечната дейност с общо 80 316 тома книги, 

любителското художествено творчество – музикално, танцово, просветната дейност – курсове по 

английски и български език, математика, клубове по изобразително и приложно изкуство, както и 

спорт. 

Читалищата в района имат основен дял в културния живот на местната общност. 

Организират и провеждат събития, свързани със съхраняване, развитие и популяризиране на 

местни традиции и обичаи. С дейността си читалищата в кварталите „Илиянци“ и „Требич“ 

запазват изворния български фолклор. Районната администрация и читалищата организират 

съвместни инициативи и мероприятия с други организации и институции , като детски градини, 

училища и ОКИ „Надежда“ 

 

Социални дейности 2015-2019 

 

Подобряване условията на живот на неравнопоставените групи хора, чрез разкриването на 

работни места в обществено полезни дейности, намаляване риска от зависимост от 

институционален тип грижа на деца и възрастни хора с увреждания, повишаване качеството на 



[Д
ат
а]

 

 

 

18 

живот на най-нуждаещите се и намаляване на живеещите в бедност хора на територията на района 

– това са целите на районната администрация, изпълнявайки проектите: 

Проект „Нови възможности за грижа“ - финансиран по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020 г.“, бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови 

алтернативи”. Район „Надежда“ участва като партньор на Агенция за социално подпомагане чрез 

Главна дирекция „Социално подпомагане“.  

Обща сума на проекта и верифицирани разходи: 235 611.36 лв. 

Целите на проекта са да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижа на 

потребителите и да се подобри качеството на живот на децата и възрастните хора с увреждания с 

предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“. Срок на изпълнение на проекта за район 

„Надежда“, като  партньор на АСП  е 12 месеца (от 26.03.2015 г. до 17.03.2016 г.), а дейностите по 

предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ - 10 месеца (от 20.05.2015 г. до 29.02.2016 г.).  

Постигнати индикатори по проекта: заложен брой участници в началото на проекта – 51 бр. 

потребители и 51 бр. лични асистенти, при подадени заявления за включване в проекта от 126 

потребители и 121 лични асистенти, като включените лица в проекта са общо 120 - 60 потребители 

/в т.ч. 16 деца/ и 60 лични асистенти. 

Проект „Независим живот в район „Надежда“, ОП РЧР 2014-2020 

- Договор №BG05M9OP001-2.002-0237-C001 

- Срок за изпълнение – 22 месеца (февруари 2016 – декември 2017) 

- Финансиране – 499 999,76 лв. 

- Кратко описание и цели на проекта – подобряване качеството на живот на лицата с 

увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаването на условия и интегрирани грижи 

за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.  

Проект „Осигуряване на топъл обяд в СО – Район „Надежда“, ОП за храни и/или основно 

материално подпомагане 

- Договор №BG05FMOP001-3.002-0153-C01 

- Срок за изпълнение – 7 месеца ( 01.02.2016 – 30.04.2017 г.) (анексиран до края на 2019 

година) 

- Финансиране – 92 345, 00 (за периода  01.02.2016 – 30.04.2017г.) сума след Анекс – 

332 695,00 лв. 
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- Кратко описание и цели на проекта – повишаване качеството на живот на най-нуждаещите 

се и намаляване броя на живеещите в бедност лица на територията на район „Надежда“. 

Предоставяне на безплатен топъл обяд на 250 лица всеки делничен ден в продължение на 7 месеца, 

консултиране със социални работници, психологическа подкрепа. 

 Регионални програми за заетост 2016-2019, в изпълнение на Национален план за действие 

по заетостта, МТСП 

- Срок за изпълнение – 15.10.2016 - 31.03.2017 г., 01.06.2018 – 01.12.2018 г.  

- Финансиране – 18 552,00 лв., 17 999,00 лв. 

- Кратко описание и цели – включване в заетост на лица от уязвими групи, трайно 

безработни, извън системата на образованието, лица от ромски произход и с нисък социален статус. 

По програмата в СО – район „Надежда“ са наети на трудов договор 6 лица, отговарящи на 

критериите за допустимост.  

Изпълнява дейности по договор между район „Надежда” и Дирекция „Социално 

подпомагане”-Сердика относно изпълнение на програма за извършване на общополезни дейности 

по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане.  

Разкрити са раздавателни пунктове на детска храна за деца от 10 месечна до тригодишна 

възраст. Сключен е договор с Комплекс за детско хранене за доставка на детската храна в помещения 

от сградите на детска градина №27 в Надежда 1 и детска градина №171 в квартал Свобода. 

Клуб на инвалида и пенсионера в район „Надежда“ 

 

С грижа за възрастните хора, районната администрация предоставя условия за социалната 

активност на жителите в третата възраст от „Надежда“.  

Клубът на пенсионера е в структурата на „Съюз на пенсионерите – 2004“ и Съюза на хората 

с увреждания в България. В КП „Свобода“ членуват шест дружества от 200 човека.  

В района има предоставени три помещения за дейност, находящи се в кв. „Свобода“, кв. 

„Надежда – III част“, кв. „Илиянци“. Районът осигурява финансиране за  поддръжка на сградния 

фонд на клубната база и назначава организатори на дейностите.  Реализираните дейности са 

занимания по интереси: литература, народни танци, стари градски песни, ръкоделие, народни 

обичаи, табла, шахмат, карти. Възрастните хора взимат участие в Национален фолклорен фестивал 

на пенсионерите, в градски и зонални състезания и срещи в градовете: Смолян, Асеновград, 
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Врабча, Зайчар - Сърбия, Габрово, Петрич. Участват в регионални срещи с туристически 

дружества. 

От КП „Свобода“ са организирани екскурзии до манастири в София, Радовиш-Македония, 

Струмица. Участия в честване по повод годишнина от Владайското въстание в манастир „Св. 

Богородица“, Владая и в Ботевите празници на Мерова поляна, Тетевен. Празнуване на 

християнски празници от православния календар, като Кръстов ден в Кръстова гора, Великден, 

Коледа. Организира екскурзии в чужбина Македония, Сърбия, Гърция, Румъния. Зимен отдих е 

провеждан в гр. Велинград, а летен отдих е провеждан в гр. Китен, Лозенец, Синеморец  и Албания. 

Възрастните хора от Клуба на пенсионера  извършват и благотворителна дейност, като  

посещения и подаръци по повод празници  Баба Марта, Великден и Коледа за децата от:  

 Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Алеко 

Константинов" – София, ж.к. „Надежда 4"; 

 Дневен център за деца с увреждания – Велинград;  

 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово – паралелка за деца със специални 

образователни потребности.  

Клубът на пенсионера организира посещения на възрастните хора на театрални постановки, 

концерти, изложби, срещи с писатели и презентации на книги в читалища. 

 

„Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 2015-2019 

 

137 ДГ „Калина Малина“ 

Изграждане на площадкова канализация в двора на детската градина 

 

24 ДГ „Надежда“ 

Изградени са шест детски площадки за деца до 3 години 

Изградени са четири детски площадки за деца над 3 години 

 

171 ДГ „Свобода“ 

Изградени са две нови детски площадки за деца до 3 години 

 

115 ДГ „Осми март“ яслен филиал 
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Изграждане на три детски площадки за деца до 3 години 

 

90 ДГ „Веса Паспалеева“- филиал на ул. „Бял люляк“ 

Извършен е основен ремонт на съществуващите детски площадки 

Изградени са две детски площадки за деца до 3 години 

Изградени са две площадки за деца от 3 до 12 години 

 

38 ДГ „Дора Габе“ 

Извършен е ремонт на девет детски площадки в двора на градината и е изградена една нова 

детска площадка за деца до 3 години 

 

153 Спортно училище  „Неофит Рилски“ 

Извършена е реконструкция на футболното игрище в двора на училището. 

 

141 ОУ „Народни будители“ 

Извършен е основен ремонт на класните стаи и коридорите на 3ти и 4ти етаж 

Извършен е ремонт на физкултурните салони 

 

63 ОУ  „Христо Ботев“ 

Извършен е ремонт на покрива. Изградена е пристройка на два етажа със сутерен и шест 

класни стаи, оборудвана с асансьор за деца със специални потребности. 

 

98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Извършен е ремонт на покрива. 

 

Обществени сгради 

 

Читалище „Стилиян Пешев“ 
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Извършено е конструктивно укрепване на сградата на читалището по одобрен проект, 

включващ обновяване на енергийната ефективност на сградата (полагане на топлоизолация, 

подмяна на дограмата и ремонт на покрив) 

 

Реконструирани детски площадки, паркове, градини и благоустройство  
 

Ремонт на „Северен парк“ 

 

През 2018 г. започна извършването на основен ремонт и реконструкция на „Северен парк“, 

състоящи се в изграждане на  електрозахранване и осветление, обособяване на зелени и 

цветни площи, изграждане на детски площадки, фитнес площадка, зона за разходка на 

кучета и зона за активен отдих, изграждане на автопаркинг, тържествен вход, декоративен 

фонтан с водна площ, пространство около фонтан, суха каменна река, цветен партер, зона 

за детски игри, хълмове с изгледни площадки, тротоар, изграждане на паркови алеи и 

площадки и обща алейна мрежа и периферна асфалтова алея. 

 

Детски площадки 

 

В отчетния период 2015г. – 2019 г. изградихме 20 нови детски площадки в междублокови 

пространства: 

 между бл. 442 и бл. 447, ж.к. „Надежда 4“ 

 в парк „Надежда“ 

 зад бл. 61, ж.к. „Лев Толстой“ 

 между ул. „Братия“ и бул. „Рожен“, кв. „Илиянци“ 

 зад бл. 127, ж.к. „Надежда 1“ 

 между бл. 15 и бл. 17, ж.к. „Лев Толстой“ 

 пред бл. 403, ж.к. „Надежда 4“ 

 зад бл. 240, ж.к. „Надежда 2“ 

 пред магазин „Смарт“, ж.к. „Свобода“ 

 между бл. 325 и бл. 326, ж.к. „Надежда 3“ 

 до бл. 261, ж.к. „Надежда 2“ 
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 до бл. 235, ж.к. „Надежда 2“ 

 пред бл. 247, ж.к. „Надежда 2“ 

 между бл. 153 и бл. 155, ж.к. „Надежда 1“ 

 градинката в кв. „Требич“ 

 зад бл. 5, ж.к. „Лев Толстой“ 

 между бл. 14 и бл. 15, ж.к. „Свобода“ 

 между бл. 54 и бл. 55, ж.к. „Лев Толстой“ 

 зад бл. 459, ж.к. „Надежда 4“ 

 между бл. 151 и бл. 160, ж.к. „Надежда 1“ 

 

 

 

Снимка: Новоизградена детска площадка в жк „Свобода“ 
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Снимка: Новоизградена детска площадка в жк „Надежда“ 1 

 

 

Ежегодно се извършват ремонтни дейности на всички детски площадки на територията на 

район „Надежда“. Ремонтите включват подмяна на амортизирани елементи, които са част 

от детските съоръжения, подмяна на настилка, подмяна на паркова мебел и кошчета за 

отпадъци, както и доставка и монтаж на нови такива, подмяна на амортизирани съоръжения 

с нови, укрепване на съоръжения и други. 

 

Спортни площадки 

 

Ежегодно се извършват ремонтни дейности с цел поддържане на спортната инфраструктура. 

 Извършен е ремонт на настилката на комбинирана спортна площадка до бл. 140 в 

ж.к. „Надежда 1“, състояща се от футболно и баскетболно игрище. Извършена е 

цялостна подмяна на настилката и ремонт на спортните съоръжения. 
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 Извършена е основна реконструкция на спортна площадка между бл. 310 и бл. 311 в 

ж.к. „Надежда 3“, представляваща футболно игрище. Ремонтът се състои в подмяна 

на настилката, оградата и изграждане на ново осветление. 

 Извършена е основна реконструкция на спортна площадка между бл. 412 и бл. 413 в 

ж.к. „Надежда 4“, представляваща футболно игрище. Ремонтът се състои в подмяна 

на настилката, оградата и изграждане на ново осветление. 

 Изграден е стрийт фитнес тип лостова система до бл. 65 в ж.к. „Лев Толстой“. 

 Поставени са тенис маси с бетоново покритие в градинката в центъра на кв. 

„Илиянци“ и в градинката в центъра на кв. „Требич“. 

 Изградена е площадка за игра на шах на открито между бл. 326 и бл. 327 в ж.к. 

„Надежда 3“. 

 

Изграждане на площадки за домашни любимци 

 

 Изградена е площадка за свободно разхождане на кучета в парк „Надежда“, ж.к. „Лев 

Толстой“ с площ 900 кв.м 

 

Залесяване на територията на район „Надежда“ -2015-2019 

 

През посочения отчетен период са засадени 20 бр. широколистни дървета в парк „Горска 

култура“, 30 бр. широколистни дървета в парк „Надежда“, 15 бр. широколистни дървета зад 

бл. 125, 15 бр. широколистни дървета зад бл. 151, 5 бр. широколистни дървета между бл. 

326 и бл. 327, декоративна храстова растителност и цветя засадени в училища и детски 

градини. 

Регулярно се извършва поддържане на зелените площи в междублоковите пространства, 

което включва минимум двукратно косене и събиране на окосената трева, поддържане на 

дървесната растителност, което включва премахване на опасна дървесна растителност, 

резитба на сухи и опасни клони и кастрене за оформяне на клоните на дърветата. 

Извършват се четирикратно в месеца оборки в междублоковите пространства.  

При необходимост се извършва почистване на нерегламентирани сметища. 
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Инфраструктура 2015-2019 

 

Ремонт на паркинги 

 

Регулярно се извършва ремонт на компрометираната асфалтова настилка по уличната мрежа 

на територията на район „Надежда“. 

В отчетния период 2015г. – 2019 г. извършихме основен ремонт на следните паркинги и 

пробиви на улици: 

 улицата и паркинга зад бл. 247, ж.к. „Надежда 2“ 

 улицата и паркинга пред бл. 230, ж.к. „Надежда 2“ 

 паркинга зад бл. 157, ж.к. „Надежда 1“ 

 част от паркинга и тротоара пред бл. 173, ж.к. „Надежда 1“ 

 улицата и паркинга пред бл. 24, ж.к. „Свобода“ 

 паркинга пред бл. 23, ж.к. „Свобода“ 

 преасфалтиране на ул. „Жельо войвода“, ж.к. „Лев Толстой“ 

 паркинга пред новоизградените футболни игрища срещу бл. 30, ж.к. „Свобода“ 

 паркинга между локалното на бул. „Ломско шосе“ и трамвайните линии, кв. 

„Триъгълника“ 

 пробив на улицата пред бл. 327 към ул. „Мартина падина“, ж.к. „Надежда 3“ 

 пробив на улицата пред бл. 449 към ул. „Ген. Никола Жеков“, ж.к. „Надежда 4“ 

 паркинга пред бл. 253, ж.к. „Надежда 2“ 

 паркинга пред бл. 426, бл. 426А и бл. 424, ж.к. „Надежда 4“ 

 преасфалтиране на улицата пред бл. 3, ж.к. „Свобода“ 

 

Ремонт на пешеходни алеи в междублокови пространства 

 

През 2018 г. беше извършен основен ремонт на настилката на пешеходните алеи пред бл. 

221 в ж.к. „Надежда 2“ и в междублоковото пространство между бл. 151, бл. 152 и бл. 160 в 

ж.к. „Надежда 1“. 
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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 (2016г. - 1600м., 2017г. - 300м., 2018г. - 1200м., 2019г. - 300м.) 

 река Какач  (2018г. - 1450м., 2017г. - 1000м., 2016г. - 600м.) 

 река Блато (2016г. - 300м.) 

 река Църна бара (2019г. - 880м., 2017г. - 450м., 2016г. - 450м.) 

 

Проекти, финансирани от бюджета на Столична община 

 

През 2018 г. в район „Надежда“ стартира успешно пилотен проект „BAS“  „Стимулиране 

на гражданското участие в процеса на рециклиране“, който обхваща 300 домакинства от бл. 

150, бл. 151, бл. 152 и бл. 160 в ж.к. „Надежда 1“.  

Проектът е със срок от една година, като при успешното му реализиране ще продължи. 

Целта е информацията, придобита в хода на проекта, е да бъде използвана при формирането 

на бъдещи политики на Столична община, свързани с управлението на отпадъците. 

 

 

Програма „Зелена София“ 2015-2019 

 

За последните четири години в района са реализирани общо 44 проекта по Програма „Зелена 

София“ на Столична община.  

В инициативата се включват представители на гражданското общество и сдружения с 

нестопанска цел.  

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. 
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Проекти, финансирани по Европейски програми 

 

„Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на 

територията на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Десет от обектите по горепосочената програма са на територията на район „Надежда“: 

 115 ДГ „Осми март“ - основната сграда на ул. „Осми март“ № 28, ж.к. „Надежда 2“ 

 15 ДГ „Чучулига“ на ул. „Св. Николай Чудотворец“ № 4, ж.к. „Свобода“ 

 152 ДГ „Връбница“ на ул. „Горни порой“ № 2, ж.к. „Надежда 2“ 

 90 ДГ „Веса Паспалеева“ - основната сграда на ул. „Иван Момчилов“ № 44, ж.к. 

„Надежда 4“ 

 27 ДГ „Детска китка“ - основната сграда на ул. „Възрожденска“ № 19 

 170 ДГ „Пчелица“ на ул. „Любородие“ № 4, ж.к. „Надежда 1“ 

 16 ОУ „Райко Жинзифов“ на ул. „Дравски бой“ № 7, ж.к. „Надежда 1“ 

 101 СУ „Бачо Киро“ на ул. „Илинденско въстание“ № 36, ж.к. „Надежда 1“ 

 54 СУ „Св. Иван Рилски“ на ул. „Йордан Хаджиконстантинов - Джинот“ № 38, ж.к. 

„Лев Толстой“ 

 15 СУ „Адам Мицкевич“ на на ул. „Йордан Хаджиконстантинов - Джинот“ № 68, 

ж.к. „Надежда 2“ 

Във всеки един от изброените обекти са изпълнени ремонтни дейности на покрив, подмяна 

на дограма, където е необходимо, поставяне на топлоизолация, подмяна на електро 

инсталация, ВиК инсталация и ремонт на санитарни възли, подмяна на отоплителната 

инсталация, като се поставят на някои от сградите и соларни панели за загряване на вода, 

козметични ремонти в помещенията, на сградите, при които е необходимо, е извършено 

конструктивно укрепване, изграждане на пожароизвестяване, мълниезащита, 

видеонаблюдение, монтаж на асансьорни уредби в девет от десетте обекта за осигуряване 

на достъп на хора със специални потребности, вертикална планировка, която включва 

озеленяване и изграждане на детски площадки съобразно възрастовата група и следвайки 

изискванията на Наредба № 1 от 01.01.2009г. за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 



[Д
ат
а]

 

 

 

29 

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е 

насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот 

на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество 

на жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради ще допринесе за: 

- по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 

намаляване на разходите за енергия; 

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите; 

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 

развитие. 

По посочената програма на територията на район „Надежда“ е извършен ремонт  3  блока: 

бл. 221 в ж.к. „Надежда 2“, бл. 61 в ж.к. „Лев Толстой“ и бл. 403 в ж.к. „Надежда 4“. 
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Снимка: бл. 61, част от Националната програма за енергийна ефективност на жилищните 

сгради 


