
МИЛКО МЛАДЕНОВ

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА СО – РАЙОН 
„ЛЮЛИН”

2011 - 2015



СТРОИТЕЛСТВО 

ОБЕКТИ – ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Детски заведения

v На територията на Района функционират 18 
броя детски заведения.



101 ОДЗ „Ябълкова градина”

ü Завършихме вътрешно преустройство и 
основен ремонт на самостоятелна сграда 
(зъботехническа лаборатория) за 
обособяване на 2 бр. яслени групи с 
изграждане на две нови площадки.



32 ОДЗ „Българче”

ü Изпълнено е цялостно обновяване, включващо 
конструктивно укрепване, енергийна ефективност  
ремонтно-възстановителни работи, ново обзавеждане на 8 
групи и кухня, реконструкция на 8 детски площадки, 
асфалтиране на алеи.









139 ОДЗ „ПАНОРАМА”

ü Реновирани са 4 бр. детски площадки, нови съоръжения и 
вертикална планировка;



ü Подменена е частично покривната изолация след 
последиците от ураганен вятър на 139 ОДЗ – централа;

ü Изготвен е проект, избран е изпълнител и предстои 
сключване на договор за извършване на конструктивно  
укрепване и изпълняване ремонтно-възстановителни 
работи за осигуряване на експлоатационната и проектна 
сигурност на сградата на 139 ОДЗ – филиал.



47 ОДЗ „НЕЗАБРАВКА”

ü Проектирани са три 
етапа и са изпълнени 
два етапа мерки за 
осигуряване и 
укрепване на 
проблемните зони в 
конструкцията, 
съгласно констатации 
в конструктивно 
обследване след 
земетресението на 
22.05.2012  г. 



üИзбран е изпълнител и предстои сключване на договор за 
изпълнение на трети етап от мерките за осигуряване и 
укрепване на проблемните зони в конструкцията на 47 
ОДЗ.



35 ОДЗ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

üИзготвен е проект за конструктивно 
укрепване на сградата на 35 ОДЗ в два 
етапа;

üВ момента завършва първи етап – цялостно 
се възстановява и преоборудва кухненски 
блок, на обща стойност 240 000 лв. с ДДС;

üВторият етап обхваща ремонтно- 
възстановителни работи на другите корпуси 
на детското заведение.



57 ЦДГ „ХОСЕ МАРТИН”

üРеконструкция на три детски площадки в двора на 
57 ЦДГ.





55 ОДЗ „ИГЛИКА” 

üИзготвен е проект, 
избран е изпълнител и 
предстои сключване на 
договор за изпълнение 
на ремонтно-
възстановителни 
работи и цялостно 
обновяване на 
детското заведение, 
съгласно изготвен 
инвестиционен проект.



üИзготвен е проект и е изпълнено вътрешно преустройство 
на административна част от сградата в маломерна група, 
вкл. обзавеждане.



СТРОИТЕЛСТВО 
ОБЕКТИ – ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА

Учебни заведения
vНа територията на Района функционират 12 

броя учебни заведения



56 СОУ  „КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК”

üПроектирани и изпълнени мерки за укрепване 
на монтажни елементи и възстановяване на 
бетоново покритие и др. на 56 СОУ, съгласно 
констатации в конструктивно обследване след 
земетресението на 22.05.2012 г.



üИзготвен е проект, с който спечелихме безвъзмедна 
финансова помощ от Национален доверителен екофонд, 
за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и са 
съфинасирани от бюджета на Столична община. Проектът 
е реализиран през 2012 г.;
üИзградена е нова мълниезащитна инсталация;





üИзготвен е проект и са 
изпълнени мерки за 
осигуряване и укрепване на 
проблемните зони в 
конструкцията на сградата, 
дренаж и вертикална 
планировка около цялата 
сграда;
üНаправено е частично 
преустройство и пристройка 
(асансьор) за осигуряване на 
достъпна среда на сградата;
üИзвършен е ремонт на 
актовата зала.

90 СОУ „ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН”



üИзготвен е проект за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност, към момента одобрен  
за финансиране от НДЕФ, предстои провеждане 
на процедура за избор на изпълнител, след 
което фактическо изпълнение.



27 СОУ „ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ”

ü Проектирани и изпълнени са мерки за осигуряване и 
укрепване на проблемните зони в конструкцията, 
съгласно констатации в конструктивно обследване от 
юли 2012 г.;

ü Ремонтирани са класни стаи и санитарни възли за 
целите на възпитание и обучение на петгодишни деца за 
учебната 2012/2013 г.



üИзградена е нова 
мълниезащитна 
инсталация – 2014 г.

üПроектирана е цялостна 
реконструкция на 
отоплителната инсталация, 
която ще бъде включена 
за изпълнение в 
Капиталовата програма 
на Столична община за 
2016 г.



33 ОУ „САНКТ ПЕТЕРБУРГ”

ü Проектирани и изпълнени са 
ремонтно-възстановителни 
работи за осигуряване на 
експлоатационната и проектна 
сигурност на строителната 
конструкция на сградата, 
съгласно констатации в 
конструктивното обследване от 
2012 г.;

ü Избран е изпълнител и 
предстои изграждане на 
вертикална планировка около 
сградата на училището.



40 СОУ „ЛУИ ПАСТЬОР”

ü Изготвен е проект и са изпълнени 
дейности за осигуряване и 
укрепване на проблемните зони в 
конструкцията на 40 СОУ, съгласно 
конструктивно обследване от август 
2012 г.;

ü Подмяна на дограма и ремонтни 
дейности на 4-ти етаж;

ü Подмяна на ограждащите платна на 
спортната площадка в двора на 
училището.



137 СОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ü Изготвен е проект в три етапа и са изпълнени дейности по 
ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на 
експлоатационната и проектна сигурност на строителната 
конструкция на училището, съгласно констатации в 
конструктивното обследване от 2012 г.;



ü Изградена е частично разрушена дворна канализация, 
дренаж и е възстановена асфалтовата настилка.



üИзготвен е проект и са изпълнени ремонтно-
възстановителни работи за осигуряване на 
експлоатационната и проектна сигурност на строителната 
конструкция в 97 СОУ, съгласно констатации в 
конструктивното обследване от 2012 г.

97 СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”



üРемонт на плувен басейн на 56 СОУ;
üКонструктивно укрепване, съгласно изготвен проект и ремонт 
на вентилационната инсталация на басейна на 97 СОУ;

РЕМОНТИ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ НА УЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ



üКонструктивно 
укрепване, съгласно 
изготвен проект и 
ремонт на помещението 
но басейна на 33 ОУ, в 
това число боядисване 
на коритото му;



vБасейнът на 33 ОУ преди извършените на СМР-та



v Басейнът на 97 СОУ



v Басейнът на 97 СОУ преди извършените СМР-та 



v Басейнът на 56 СОУ



АВАРИЙНИ РЕМОНТИ

Аварийни ремонти, извършени в образователната 
инфраструктура;

Със средства, отпуснати от Междуведомствената 
комисия към МС – за бедствия и аварии са 
отстранени последиците след сеизмичните 
въздействия от 22.05.2012 г. и на последиците от 
градушка, силен вятър и проливен дъжд на 
08.07.2014 г. на общински сгради, като са 
извършени СМР- та.



ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ

ü Изготвен е проект за цялостно конструктивно 
укрепване и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сградата на бившето 33 ОДЗ, 
изграждат се осем броя детски площадки и се 
обзавеждат осем групи, с което на практика 
разкриваме нова детска градина за повече от 
200 деца. Проектът се реализира през 
настоящата година и ще приключи началото на 
следващата 2016 г. Общата стойност на 
проекта е 2 045 120 лв. с ДДС.

ü Проектиран е нов физкултурен салон с топла 
връзка за нуждите на 37 СОУ „Райна Княгиня”, 
избран е изпълнител и предстои реализацията 
му.



üКонструктивно укрепване и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност на сградата на бившето 33 ОДЗ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ



v Общата стойност на инвестициите в 
образователната инфраструктура е 
над 8 200 000 лв. с ДДС.



ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

v Със средства от бюджета на Столична община 
– район „Люлин“ са ремонтирани сгради – 
общинска собственост, на стойност над 170 
000 лв. с ДДС



Извършени са:

üРемонтни дейности на всички приемни на 
МВР;

üРемонтни дейности на Културен център 
„Люлин“; 

üРемонтни дейности в Клуб на пенсионера, бл. 
427;

üРемонтни дейности в общински апартаменти, 
клубове и общински сгради;

üВъвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в административната сграда на 
СО – район „Люлин“.



üОткриване на Регионален център за 
спешна помощ в ДКЦ 12, база 1.



ü Изготвен и изпълнен е проект, благодарение на който,  
със спечелена безвъзмездна финансова помощ по 
съвместен проект на Столична община, се изградиха 
две къщи за център за настаняване от семеен тип, 
находящи  се в ж.к. „Люлин“ – 8 микрорайон





üИзготвен е проект 
и стартират 
дейности за 
доизграждане на 
бл.959, 
финансиран по 
оперативната 
програма 
„Регионално 
развитие". 



ü Столична община – район „Люлин” предоставя 
общински терен за изграждане на нова сграда 
на Девета пожарна служба в жк „Люлин” 10“ – 
на ъгъла на ул. „Орион” и ул. „Ген. Владимир 
Димчев” с разгъната застроена площ 1200 
кв.м. и разполага с четири гаражни клетки. 



ИЗГРАЖДАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА 
СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

v На територията на район „Люлин” са 
новоизградени 12 бр. детски площадки и 1 
спортно комбинирано игрище и 3 бр. 
площадки за стрийт фитнес на открито в ж.к. 
ж.к. „Люлин” 1 м.р., 4 м.р., 6 м.р.



üИзграден и въведен в експлоатация през 
2014 г. е стрийт фитнес на открито в ж.к. 
„Люлин“ – 6 м.р.





üСтрийт фитнес в ж.к.„Люлин” 1



üСтрийт фитнес в ж.к.„Люлин” 4



üИзграждане и въвеждане в експлоатация на две 
комбинирани площадки за игри в ж.к. „Люлин“ – 2 м.р.



ü По Национална кампания „За чиста околна среда – 
2015 г.“ на МОСВ се реализира проект за детска 
площадка „Индианско селище“, разположена в 
междублоково пространство на блокове 812 и 813 на 
площ от 5 дка.



ü Изградена е нова детска площадка за игра на деца от 3 
до 12 г. и индианска шатра. Монтирани са 4 бр. пейки с 
облегалки за отдих, 2 бр. кошчета за отпадъци. В зелени 
площи са засадени 12 бр. дървесна, 100 бр. храстова 
растителност и 20 бр. многогодишни цветя-микс. 
Благоустроихме и облагородихме прилежащите зелени 
площи.





üИзградена е детска площадка за деца от 3 до 12 
години по проект: „Реконструкция на детска и 
спортни площадки, находящи се в УПИ II – за 
спорт, кв. 76, м. „Люлин“ – 1 м.р., по плана на гр. 
София, с идентификатор 68134.4356.95 – 
етапно изпълнение“.





ü Ремонтирано е спортно игрище при бл. 225. Изцяло 
обновено е игрище за различни видове спорт 
(волейбол, баскетбол и футбол, обособена детска 
площадка за инвалиди, място за отдих), находящо се 
до 97 СОУ, изградено съвместно със СО – район 
„Люлин“ и „РИЛА ПРОЕКТ“ (магазин Пени Маркет).





ü Монтирани са 190 нови пейки и са ремонтирани 230 
стари пейки, демонтирани са 190 стари и опасни 
съоръжения и са обновени и реновирани 70 
междублокови пространства. Доставен е пясък за 
пясъчниците – 160 куб. м., изградени са 
комбинирани детски площадки на бл. 802, бл. 204, бл. 
107-112, бл. 613 и са реновирани детски съоръжения 
при бл. 329



üИзвършихме реконструкция на паркова мебел, 
детски съоръжения и ремонт на детски площадки 
в междублоковите пространства на територията 
на Района.



ü  Всяка година се извършва ремонтиране на 
мултифункционалните спортни площадки в „Люлин” 2 м.р. 
и „Люлин” 3 м.р., като се обновяват спортни съоръжения, 
настилки, паркова мебел и външна ограда.

   Обща стойност на инвестициите в детски и спортни площадки е 
на обща стойност над 230 000 лв. с ДДС.



ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ЕКОЛОГИЯ 



ü Извършвана е периодично санитарна сеч на 
дървесно-храстова растителност по алеи и булеварди, 
както и окосяване и обезпаразитяване на 
междублокови пространства средно по 3 пъти 
годишно; 

ü По сигнали на граждани са извършени 240 бр. 
подкастрения на дървета и премахване на 220 бр. 
дървесно-храстова растителност. Залесени са 10 дка 
площи по протежението на бул. „П. Владигеров“, в 
Люлин 8 м.р. са облагородени 3 дка с дървесна и 
храстова растителност и презатревяване на зелени 
площи;

ü  След преминали природни бедствия е премахната 
дървесно-храстова растителност на 180 локации и са 
премахнати 70 сухи и опасни дървета. 



Почистване на речни корита

ü Възстановителни работи на река „Суходолска“ – местност 
„Смърдана“ и река „Какач“ в участък от ската до под 
моста на бул. „Европа“ 175;

    Обща дължина на почистените участъци е 6950 м и са 
както следва: 

ü река „Шеовица“ – 2075 м; река. „Суходолска“ – 2675 м; 
река „Какач“ – 1000 м; река „Банска“ – 600 м. 

ü Аварийно почистване 200 м. по ската на река „Какач”



    През 2015 г. са предвидени за планово 
почистване и осигуряване на 
проводимостта на речните легла на 
следните участъци: 

ü река „Шеовица“ от коригирания участък на 
река „Суходолска“ (ул. „Фортов път“) до бул. 
„Сливница“ – 800 м;

ü река „Шеовица“, в участъка от ул. „Трети 
март“ до ул. „Детелина“ – 275 м.



ü река „Какач“ участък между жп. линиите за гр. Банкя 
и Драгоман, и Околовръстен път - 600 м;  

ü река „Банска“, в участъка от преди моста на ул. 
„Земеделска“ и след моста  – 600 м;

ü река „Шеовица“, в участъка от ул. „Извор“ по 
продължение срещу течението - 400 м;

ü река „Суходолска“, участъка от моста на бул. 
„Сливница“ до металното мостче срещу ул. „Ген. 
Владимир Динчев“ – 500 м.



üПо програма „Зелена София“ са реализирани  
проекти за озеленяване и облагородяване на 
девет блока в режим на ЕС;

üОт 2011 до 2015 г., съвместно със Столична 
община се реализира проект за домашно 
компостиране на еднофамилни жилищни сгради, 
детски и учебни заведения, като са раздадени 
110 компостери;

üОт 2014 г. е въведена система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки;

üПроект на два броя площадки за домашни кучета 
в 5-ти и 7-ми микрорайон.



КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И
ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ



 Контрол по строителството

üПремахнати са две емблематични за територията на район 
„Люлин” ромски гета, които в огромна степен бяха предпоставка 
за развитие на креминогенна дейност. Едното е така нареченото 
„Фургоните”. То бе ситуирано повече от 10 години на бул. 
„Европа” 175,  на кръстовището на околовръстен път с излаз към 
Божурище, което се  състоеше от двадесет и пет фургона и десет 
бараки, населено с повече от 200 души. 



üДругото премахнато селище, находящо се в местността  
Смърдана, беше незаконно изградено преди повече от 
тридесет години, като се е разширявало с течение на 
времето, състоящо се от три къщи, осемнадесет паянтови 
постройки и десет бараки, които са били обитавани от над 
150 самонастанили се души.







ü Четири са премахнатите незаконно построени 
къщи от роми, построени  върху общински терен  
на ул. Филиповско шосе №12, ул. Щастие и ул. 
377 №16, обитавани от няколко ромски 
семейства, от около 40 човека;

ü Опасни къщи са съборени и на бул. Европа № 
21, 23, 43 обитавани от 14 семейства, около 60 
човека и незаконно построена паянтова 
постройка, находяща се в кв. 12, ж.к. Люлин 6, 
обитавана от ромски семейства.



Градско планиране

ü Изготвени са и са влезли 
в сила Подробни 
устройствени планове в 
Люлин 2, 3, 4, 5, 7, 8 м.р. 
ПУП–те за ж.к. „Люлин” 9 
м.р.– бул. „Сливница” и 
ж.к. „Люлин” 10 м.р. – 
бул. „Сливница” са 
изготвени, одобрени с 
решение на Столичен 
общински съвет  и 
предстоят да влязат в 
сила.   



ИНФРАСТРУКТУРА 

   
      



üИзграден е пробив на бул. „Царица Йоана” 
от бул. „Петър Дертлиев” до Околовръстния 
път, който осигури нова връзка на града с 
републиканската пътна мрежа и 
автомагистрала „Люлин” и около 200 м 
велоалея.





üИзграждане на асфалтова пътна настилка 
със заздравяване на пътната основа по 
метода „Тера” в „Люлин – център”, 1,5 км.



ü Изгради се обект: „Инженерна инфраструктура на 
местност „Бул. Сливница – I и II етап, между улица 
„Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, във връзка с 
изпълнение на Договор за безвъздмездна 
финансова помощ по Оперативна програма  
„Околна среда 2007-2013 г.“ По този проект 
общата дължина на изградената улична 
канализационна мрежа е 2,1 км. и 82 броя сградни 
канализационни отклонения, а общата дължина на 
водопроводната мрежа е 2,5 км. и 82 броя сградни 
водопроводни отклонения. Възстановените пътни 
настилки са изпълнени в зависимост от вида на 
движение по съответната улица.



УЛ. „МИНСК“

след преди



УЛ. „СВОГЕ“

УЛ. „329“

преди след

преди след



УЛ. „КАПИТАН НИКОЛА БОЖКОВ“

следпреди



УЛ. „БРЪШЛЯНСКА НИЗИНА“

следпреди



УЛ. „ТОДОР ВЛАЙКОВ“

след

преди

след



УЛ. „ТОДОР ВЛАЙКОВ“

преди след



УЛ. „ФИЛИПОВСКО ШОСЕ“

следпреди



УЛ. „ГОДЕЧ“

следпреди



üИзвършен е основен ремонт на улици в 8–ми 
микрорайон с дължина 750 м – част от ул. 
„Гоце Делчев“, ул. „3004“, ул. „3005“, част от 
ул. „Беравица“, ул. „376“, продължение на ул. 
„Годеч” от ул. „Търново” до оградата на 40 
СОУ;

üИзградихме 23 броя повдигнати пешеходни 
пътеки.



Изградени части от инжинерната и пътна 
инфраструктура:

ü Положени са 660 м пътни бордюри  и 1578 м пътни 
ивици;

ü Монтирани са над  102 м. тръбно–решетъчен 
парапет; 

ü  Възстановено е и доизградено улично осветление 
на кв. “Манилов дол”. Монтирана е  нова кабелна 
мрежа 1000 м. и 40 бр. нови осветителни тела;

ü Изградихме нова тръбна мрежа за улично 
осветление около 840 м.л. Подменихме кабели с 
дължина 1688 м.л. Възстановихме 28 обекта на 
публичното осветление, подменените стълбове са 
63 броя, а подменените осветителни тела - 1809 
броя и са подменени 17 касетки на уличното 
осветление;



Текущи и аварийни ремонти по пътната мрежа:

üЗа поддържане и ремонтиране на пътната 
мрежа сме положили асфалт за кърпежи на 
пътната настилка на площ 51 625 м2; 

üРемонтирахме 3671 м2 паважна настилка;
üРемонт на пътни настилки: асфалт, бордюри, 

тротоари, оттоци, шахти, пътни знаци, 
еластични огради и др.;

ü Поставена е нова асфалтова настилка на ул. 
731, кв. “Република”, около 600 кв.м;



üРемонт на пътни настилки: асфалт, бордюри, 
тротоари (по програмата за ремонт на тротоари 
са реновирани 3 551 м2 тротоарна  настилка), 
оттоци, шахти, пътни знаци, еластични огради и 
др.;

üРемонт на пътни настилки: асфалт, бордюри, 
тротоари, оттоци, шахти, пътни знаци, еластични 
огради и др.



üПочистихме уличната канализация и 
ремонтирахме ревизионни шахти в кв. 
„Филиповци“ и ж.к. „Филиповци“;

üПодменено е захранването на ел. мрежата между 
всички трафопостове на Люлин 3, 4, 5 и 6 м.р. с 
нови 20 к.V кабели, с обща дължина  3 км. 

üИзвършват се строително-монтажни дейности по 
проект за вертикална планировка на бл. бл. 361, 
362, 363.



üИзграден е метален мост от ж.к. Люлин 6 м.р. 
към „Западен парк” и реновиран вече 
съществуващ дървен мост от  Люлин 7 м.р. към 
парка.

üРазработва се проект, който ще открие нов 
панорамен вход към „Западен парк”.



ü Предстои финансиране трети етап от обект: 
„Инженерна инфраструктура на местност „Бул. 
Сливница, между улица „Минск” и бул. „Панчо 
Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор 
за безвъздмездна финансова помощ по ПУДООС 
към Министерство на околоната среда и водите. 

ü В проектопрограмата е заложен ремонтът на  
мостово съоръжение по бул. „Сливница“ над река 
„Суходолска“. Заложено е проектиране и 
реконструкция на ул. „3-ти март“, находяща се в 
кв. „Филипови“, ул. „340“ и ул. „380“, находящи се 
в ж.к. „Люлин“-8 м.р. Предвиждат се предпроектни 
проучвания да се извършат на ул. „3011“, 
находяща се в ж.к. „Люлин“- 8 м.р. 



Ø С активното участие на СО – район „Люлин” се 
изгражда Западната дъга на Околовръстен път и 
връзка до северна Скоростната тангента

Ø Проектирана е пътна връзка надлез Люлин –
Филиповци и предстои изпълнение на обща 
стойност около 1 500 000 лв. с ДДС. Предвидено е 
разширение на бул. „Царица Йоана” от бул. „Панчо 
Владигеров” до бул. „Добринова Скала”.



üИзвършена е реконструкция на уличен 
водопровод по част от ул. „Денчо Фестчиев“, 
ул. „Ген. Васил Кутинчев“ и ул. „105“, 
находящ се в ж.к. Люлин-1 м.р. с обща 
дължина 770 м.л;

üПодменен е водопровод с диаметър Ф 400, 
връзка между Люлин 1 м.р. и Люлин 2 м.р., 
400 л.м;

üСъс съдействието на СО – район „Люлин” 
беше извършен основен ремонт на 
топлофикационните съоръжения на 
територията на района в Люлин 10 м.р., 
Люлин 8 м.р., Люлин 4 м.р., Люлин 5 м.р. с 
трасета 1,5 км.



ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

ü Районът се обслужва от метро, една трамвайна, 2 
тролейбусни и 12  автобусни,  като напълно 
обновени са автобусите по основната линия 310; 

ü Предвидено е продължение на метрото с още две 
спирки до Околовръстен път.



Общата сума на инвестициите в 
инфраструктурата са

над 10 000 000 лв. с ДДС



СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

   
      



üОперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, проект „Подкрепа за достоен живот”, 
социална услуга „Личен асистент” – 136 
обхванати граждани по Проекта. 

üМинистерство на труда и социалната политика, 
Фонд „Социална закрила”, проект „Обществена 
трапезария”, за периода са обхванати 624 бр. 

üМинистерство на труда и социалната политика, 
Фонд „Социална закрила”, проект 
„Информационна кампания за повишаване 
знанията за грижа за здравето”



üОткрити са два центъра за настаняване от 
семеен тип по проект „Изграждане на 
социална инфраструктура, подкрепа за 
деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск 
на територията на Столична община” по 
Оперативна програма „Регионално развитие”. 



    С изпълнението на Проекта се създават 
предпоставки за извеждане на децата и младежите 
от специализираните институции:

ü Домове за медико-социални грижи за деца до 3 г., 
ü Домове за деца с умствена изостаналост и Домове 

за деца с физически увреждания.



üФондация „Здраве и социално развитие” 
съвместно с районната администрация откри 
„Център за интегрирани услуги за деца и 
семейства” в ж.к. „Филиповци“. Германо-
българската камара предостави средства за 
ремонт на сградата, а Френското посолство 
оказаха значителна финансова подкрепа за 
започване на дейностите в Центъра.



ü Центърът предоставя услуги за бременни жени и 
майки с деца до 3 г, които се обучават и 
информират по теми, свързани с отглеждането на 
децата;

ü Младежи от „Филиповци” участват в програма за 
развитие на умения и възможности за намиране 
на подходяща работа, срещат се с работодатели, 
обучават се в предприемачество.



ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ 



 
üВръчване на награди почетен гражданин на Люлин на г-н 
Димитър Теохаров – Тео и г-н Никифор Костадинов в 
Културен център „Люлин”.





   Район „Люлин” изпълни проект „Културна еманципация в район 
„Люлин”, по Програма Европа на Столична община

 Цели на проекта:
ü разнообразяване на културния живот в района;
ü изграждането на добро отношение на хората към изкуството и 

литературата;
ü популяризиране на културното богатство на  район „Люлин” в 

страната и в Европа.



üРеализирани са три проекта по Програма за 
развитие на физическо възпитание и спорт, 
проекти „Трансфер на знания по пътя на успеха”, 
„Спортен празник в Люлин, 17 май – 
Международен ден на предизвикателството и 
Национален ден на спортиста” и други в 
партньорство с учебни и детски заведения.





üАктивно партнираме  по проекти на учебни и 
детски заведения, както и НПО;

üПрограма „Култура” са реализирани над 12 
мероприятия на територията на района.





üОт 2014 г. по инициатива на отдел 
„Образование”, Столична община – район 
„Люлин” е въведена пилотна програма за 
преподаване на японски език в 
подготвителните групи в специално 
оборудван кабинет.



üЕкипът от СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Японистика” 
с ръководител доц. Гергана Петкова безвъзмездно обучават 
малките ученици в продължение на една учебна година. 
Поради големия интерес от страна на учениците и родителите 
от 2015 г. японският език ще се изучава под формата на ЗИП 
и СИП в 1-ви и 5-ти клас.



üТрадицията да се изучава 
ХИНДИ – езикът от Изтока, 
в 79 СОУ „Индира Ганди" 
продължава. С 
финансовата подкрепа на 
Посолството на Република 
Индия в България и 
Индологическа Фондация 
„Изток – Запад” се 
провеждат занимания с 
ученици от пети и шести 
класове. Преподавател е 
Лилия Денева – един млад 
специалист, завършил СУ 
„Св. Климент Охридски”.



Ø В 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, фондация 
„Заедно в час“ организира пет поредни години 
„Лятна академия за ученици от V-XII клас. Те имат 
възможността да затвърдят и надградят знанията си 
по конкретни предмети, като в същото време се 
забавляват заедно. Занятията в „Лятната 
академия” се водят от учители по програма 
„Заедно в час“, обучени по международна 
методология с фокус върху успеваемостта на всеки 
ученик. 



Ø Посолството на Япония в Република България 
съвместно със Столична община - район „Люлин” 
проведе демонстрации на икебана, калиграфия и 
иайдо (традиционно самурайско изкуство на меча) в 
актовата зала на 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”.





АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

   
      



ü Оперативна програма „Административен капацитет”, 
Министерство на финансите, проект „Повишаване 
знанията и уменията на служителите от общинската 
администрацията на Столична община, район „Люлин” 
във връзка с усъвършенстването, подобряването и 
изграждането на умения за административно 
обслужване на гражданите и бизнеса”, безвъзмездна 
помощ 88 132 лв. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


