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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представям на Вашето внимание отчет за
извършените дейности и успешно реализираните
проекти за мандат 2015 – 2019 г.
През изминалите четири години обновяването на
училища и детски градини бе сред нашите основни
задачи. Акцентирахме върху прилагането на мерки
за енергийна ефективност и реновирането на
детски и учебни заведения, жилищни и обществени
сгради.
Работихме за постигането на един от основните приоритети на Столична община –
устойчиво развитие на околната и социалната среда, като изградихме канализация в
райони, в които никога не е имало такава.
Местата за отдих, спорт и игра на открито и облагородяването на междублоковите
пространства винаги са били наш основен приоритет. Затова през 2015-2019 инвестирахме
значителни средства в изграждането на общо 36 детски и спортни площадки, както и на
2 площадки за игра и тренировки на кучета. Обърнахме сериозно внимание на
обособяването на паркови пространства с пряк достъп, от които район „Люлин“ като
цяло е лишен и днес един много значим за нас проект вече е в процес на изпълнение – „Западна
порта към Западен парк“.
Това са само част от целите, които си поставихме за периода 2015-2019 г. Цели, които с
гордост можем да заявим, че постигнахме и за които работихме с много постоянство и
неуморни усилия цели четири години – не само за просперитета на района ни, а и за този на
град София.

С уважение,
Милко Младенов
Кмет на район „Люлин“
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

I.

НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е основан през м. октомври 1995 г. Фондът
управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата
на суапови сделки за замяна на „Дълг срещу околна среда” и „Дълг срещу природа”.
През 2012 г. започнахме съвместната си работа с НДЕФ с обновяването на 56. СУ „Проф.
Константин Иречек“, в ж.к. „Люлин“ 8. Първото учебно заведение на територията на
район „Люлин“ с приложени мерки за енергийна ефективност е 56. СУ. Успешното
сътрудничество на СО – район „Люлин“ с НДЕФ продължи и през изминалите 4 години,
като успяхме да изготвим, защитим и реализираме още два значими за района и
образователната ни инфраструктура проекта.
Обща стойност на инвестициите: 2 327 131,32 лв. с ДДС
1. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската
образователна инфраструктура за сградата на 90. СУ „Генерал Хосе Де Сан
Мартин“ – след злощастното
земетресение през месец май 2012 г.
базата на 90. СУ беше сериозно
увредена. Това наложи още същата
година да стартираме дейности за
конструктивно
укрепване
на
училището и цялостно дрениране на
сградата. В продължение на процеса
на обновяване, през 2016 г.
финализирахме един проект, който
превърна 90. СУ „Ген. Хосе де Сан
Мартин” в една модерна, енергийно ефективна сграда. Паралелно с това изградихме
и достъпна среда, която е от изключителна важност за хората с двигателни проблеми.
С изпълнението на проекта училището реализира икономии (в порядъка на 60%) от
разходите си към комуналните дружества.
 Финансиране: 85% финансиране със средства от НДЕФ и 15% съфинасиране от
бюджета на Столична община.
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 Дейности: подмяна на входни врати и ревизия на съществуваща дограма; полагане
на топлоизолация по външни стени, покриви и под; повишаване ефективността на
отоплителната инсталация и възстановяване на вентилационната инсталация на
физкултурния салон; повишаване ефективността на осветителната инсталация.

2. Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 79. СУ „Индира Ганди“,
ж.к. „Люлин“ 7. „Индира Ганди“ е третото
санирано училище в район „Люлин“ и
първото в Република България, в което ще
бъдат приложени най-модерни мерки за
енергийна ефективност. Освен реновиране
на сградата ще бъде въведена и нова
образователна инициатива за пестене на
енергия чрез промяна в поведението на
ползвателите ѝ. Ученици и учители ще
преминават специално обучение по теми,
свързани с климатичните промени и
енергийната ефективност. По този начин, чрез поведението си, ползвателите на
сградата ще допринесат за генериране на икономии (в порядъка на 60%) от разходите
към комуналните дружества. Спестените средства от бюджета на училището ще могат
да се инвестират за по-добро и по-качествено образование, модерни интерактивни
кабинети и нови пособия за учениците.
 Финансиране: 85% финансиране със средства от НДЕФ и 15% съфинасиране от
бюджета на Столична община.
 Дейности: полагане топлоизолация на покриви и по външните ограждащи стени,
подмяна на стара дограма с нова, рехабилитация на отоплителната инсталация,
подмяна на осветление с нови енергоспестяващи осветителни тела.

II. ПРОГРАМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ
ГРАДИНИ, ИЗГРАДЕНИ С ЕТЕРНИТОВИ ПАНЕЛИ
В район „Люлин“ функционират 17 детски заведения, като 6 от тях бяха изцяло
изградени с етернитови панели. През 2014 г. стартирахме дейностите по реновирането
на тези сгради с цялостната реконструкцията на 32 ДГ „Българче“, ж.к. „Люлин“ 3.
Реконструкцията на останалите сгради на детски заведения, изградени от азбестови
панели, се превърна в наша основна задача и цел. През 2016 г. обновихме и
преустроихме сградата на СДЯ 128 „Слънце“ (преди 33 ОДЗ), през 2018 г.
ремонтирахме 35 ДГ „Щастливо детство“, а през 2019 г. започнахме и строително-
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монтажните работи по реновирането на четвъртата етернитова детска градина в
района – 31 ДГ „Люлин“.
Обща стойност на инвестициите: 5 823 011,97 лв. с ДДС
1. Проект „Обновяване сградата на 128 СДЯ „Слънце“, „Люлин“
Сградата на СДЯ 128 „Слънце“, ж.к. „Люлин 3“
има богата история. Тя е построена през 1977 г.
и през периода на своето съществуване е
функционирала
като
обединено
детско
заведение (бивше 33 ОДЗ), а от 1992 г. и като
начално училище. Днес СДЯ „Слънце” е найголямата самостоятелна ясла изграждана в
района
през
последните
20
години.
Реконструкцията на сградата започнахме през
2015 г., завършена и въведена в експлоатация
през октомври 2016 г.
 Дейности: извършено е цялостно обновяване и
преустройство на сградата и конструктивно укрепване;
подменени са всички фасадни панели и вътрешни стени;
приложени са мерки за енергийна ефективност; положена е
топлоизолация по фасадни стени и покрив; подменени са
ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации; поставена е нова ограда;
изградена е нова вертикална планировка, включваща: нова
тротоарна настилка около сградата, нови асфалтирани алеи,
нови места за детски площадки; изградени са нови 8 детски
площадки; закупено е ново кухненско оборудване и ново
обзавеждане за групите.
В детското заведение функционират осем яслени групи с общ капацитет за 160 деца.
С приключването на ремонтните дейности сградата на детската ясла отговаря на
всички съвременни мерки за енергийна ефективност. През 2016 г. СДЯ 128 „Слънце“
получава номинация в елитния конкурс „Сградата на годината“, категория „Социална
инфраструктура“ и е отличена с награда „Високоценена номинация“.
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2. Проект „Обновяване енергийната ефективност на 35 ДГ „Щастливо детство“ –
сградата на 35 ДГ е трета поред етернитова в район „Люлин“, която обновихме.
Дейности: сградата е цялостно обновена и е извършено конструктивно укрепване;
подменени са всички фасадни панели и
вътрешни стени; приложени са мерки за
енергийна ефективност; положена е
топлоизолация по фасадни стени и покрив;
подменени са ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации;
поставена е нова ограда; изградена е нова
вертикална планировка, включваща: нова
тротоарна настилка около сградата, нови
асфалтирани алеи, нови места за детски
площадки; изградени са нови 10 детски площадки; закупено е ново кухненско
оборудване и ново обзавеждане за групите.

3. Проект „Обновяване сградата на 31 ДГ „Люлин“ – през месец септември 2019 г.
започнахме строително-монтажни работи по цялостна реконструкцията на 31 ДГ,
която е четвъртата ДГ в район „Люлин“, изградена от азбестови панели. Срокът за
изпълнение на проекта е до средата на 2020 г.
Дейности: цялостно обновяване на
сградата и извършване на конструктивно
укрепване; подмяна на всички фасадни
панели и вътрешни стени; прилагане мерки
за енергийна ефективност; полагане на
топлоизолация по фасадни стени и покрив;
подмяна са ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации;
изграждане на нова вертикална планировка,
включваща: нова тротоарна настилка около
сградата, нови асфалтирани алеи, нови места за детски площадки; изграждане на нови
10 детски площадки; закупуване на ново кухненско оборудване и ново обзавеждане
за групите.
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Проекти в процес на изпълнение

4. Проект „Реконструкция на 22 ДГ „Великденче“ – през 2019 проектирахме
следващата етернитова градина, която ще бъде обновена. Изпълнението на проекта
ще започне през 2020-2021, според програмата на Столична община.
5. Проект „Реконструкция 152 ДГ „Люляче“ – изготвихме задание и престои
изготвянето на проект за обновяването на 152 ДГ – последната шеста, етернитова
детска градина на територията на район „Люлин“.

III. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на МРРБ има за 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. По време на отчетния период, съгласно
Методическите указания на МРРБ, осем от
регистрираните сдружения на собствениците по
ЗУЕС от район „Люлин“ подадоха заявления за
кандидатстване по Програмата, вследствие на което
бяха изцяло обновени шест жилищни сгради, а други две са в процес на изпълнение.
Обща стойност на инвестициите: 6 095 682,93 лв. с ДДС
1. Проект „Обновяване на енергийната ефективност на бл. 317, ж.к. „Люлин“ 3“ –
многофамилна жилищна сграда блок 317, в ж.к. „Люлин 3”, е построена през 1974 г.
Състои се от четири жилищни секции, всяка със самостоятелен вход, съответно вх.
А, вх. Б, вх. В и вх. Г. Блок 317 е първият саниран блок на територията на района
 Дейности: конструктивно възстановяване на сградата; освежаване на стълбищна
клетка; подмяна на дограма; полагане на топлоизолация на фасадите и хидроизолация
на покрива; ремонт на амортизирани общи части на системите за отопление,
охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
подмяна на електро- и топлоинсталация; инсталиране на система за автоматизирано
централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
мерки за енергийна ефективност на асансьор.
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2. Обновяване на енергийната ефективност на бл. 604, ж.к. „Люлин“ 6 – блок 604
представлява един ЕПК корпус с четиринадесет жилищни етажа. Сградата е
построена през периода 1983-1991 г. и е въведена в
експлоатация през 1994 г.
 Срок на изпълнение:
 Дейности: конструктивно възстановяване на сградата;
освежаване на стълбищна клетка; подмяна на дограма;
полагане на топлоизолация на фасадите и хидроизолация
на покрива; ремонт на амортизирани общи части на
системите за отопление, охлаждане и вентилация на
сградата за повишаване на енергийната ефективност;
подмяна на електро и топлоинсталация; инсталиране на
система за автоматизирано централизирано управление на
осветлението в общите части на жилищната сграда; мерки
за енергийна ефективност на асансьора.
3. Проект „Обновяване на енергийната ефективност на бл. 227, вх. А и вх. Б, ж.к.
„Люлин“ 2 – многофамилната жилищна сграда е въведена в експлоатация през 1975
г. Блок 227 е част от комплексно застрояване. Архитектурният му образ е еднотипен
с околната градска застройка и административно се състои от два входа – вх. А и вх.
Б.
Дейности: конструктивно възстановяване на
сградата; освежаване на стълбищна клетка;
подмяна на дограма; полагане на топлоизолация
на фасадите и хидроизолация на покрива;
ремонт на амортизирани общи части на
системите за отопление, охлаждане и
вентилация на сградата за повишаване на
енергийната ефективност; подмяна на електрои топлоинсталация; инсталиране на система за автоматизирано централизирано
управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; мерки за енергийна
ефективност на асансьор.
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4.
Проект обновяване на енергийната
ефективност на бл. 423, ж.к. „Люлин“ 4 –
многофамилна жилищна сграда бл. 423 е
построена през 1976 г. Тя се състои от четири
жилищни секции всяка със самостоятелен
вход (от вход А до вход Г). Сградата е с
различна етажност: вх. А и вх. Б са на осем
жилищни нива, вх. В – седем жилищни нива,
вх. Г – шест жилищни нива.

Дейности:
конструктивно
възстановяване на сградата; освежаване на стълбищна клетка; подмяна на дограма;
полагане на топлоизолация на фасадите и хидроизолация на покрива; ремонт на
амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на
сградата за повишаване на енергийната ефективност; подмяна на електро и
топлоинсталация; инсталиране на система за автоматизирано централизирано
управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; мерки за енергийна
ефективност на асансьор, възстановяване на вертикална планировка.
5. Обновяване на енергийната ефективност на блок В, Комплекс на съюза на
слепите в България, бул. „Европа“ №128 – сградата е построена 1984 г. В близост
до
нея
се
намира производственото
предприятие „Успех”. В него преди промените
от 1989 г. са работили над 1000 незрящи.
„Комплексът на слепите”, както е известен още
е построен от държавата за хората с
увреждания. Блок В се състои от три жилищни
секции всяка със самостоятелен вход (от вход
А до вход В). Всички входове са изградени на
по осем жилищни нива и един полуподземен
етаж.

Дейности: конструктивно възстановяване на сградата; освежаване на стълбищна
клетка; подмяна на дограма; полагане на топлоизолация на фасадите и
хидроизолация на покрива; ремонт на амортизирани общи части на системите за
отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната
ефективност; подмяна на електро и топлоинсталация; инсталиране на система за
автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на
жилищната сграда; мерки за енергийна ефективност на асансьор.
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6. Проект „Обновяване на енергийната ефективност на бл. 106“, ж.к. „Люлин“ 10 –
многофамилна жилищна сграда бл. 106 се състои от три секции – вх. А, вх. Б (година
на построяване 1984) и вх. П (“пломба”, година на построяване 1986). Трите секции
са със самостоятелни входове, ориентирани от североизточната фасада, като вх. Б има
втори вход от югозападната фасада. Изградени са на по осем жилищни нива и един
сутерен.
Дейности: конструктивно възстановяване на сградата; освежаване на стълбищна
клетка; подмяна на дограма; полагане на
топлоизолация
на
фасадите
и
хидроизолация на покрива; ремонт на
амортизирани общи части на системите
за отопление, охлаждане и вентилация
на сградата за повишаване на
енергийната ефективност; подмяна на
електро
и
топлоинсталация;
инсталиране
на
система
за
автоматизирано
централизирано
управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; мерки за
енергийна ефективност на асансьора.

Проекти в процес на изпълнение
7.

Проект „Обновяване на енергийната ефективност на бл. 016“, ж.к. „Люлин“ 1 –
многофамилна жилищна сграда бл. 016 е построена през 70-те години на 20-ти век,
като се населява от 1976 г. Тя се състои от две секции – една състояща се от два входа
Б и В и една с един вход – А. Двете секции се състоят от седем жилищни типови
етажа и две покривни плочи. Конструкцията на сградата е безскелетно-панелна.
Общият брой на апартаментите в двете секции е 60. Всеки вход има отделен
пътнически асансьор достъпен от междинната стълбищна площадка.
8. Проект „Обновяване на енергийната ефективност на бл. 023, вх. Б“, ж.к.
„Люлин“ 1 – безскелетно-панелната жилищна сграда на блок 023, вх. Б е построена
през 70-те години на 20-ти век. Изпълнена е от едрогабаритни заводски изработени
стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Изградена е
от една секция с един вход. Секцията се състои от три корпуса свързани с коридори.
Корпусите са съставени съответно от шест, седем и осем жилищни типови етажа.
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След обновяването на многофамилните жилищни сгради по Програмата, всеки един
обект придоби нов модерен облик. Осигуриха се по-добри условия за живот на
гражданите и не на последно място – домакинствата ще генерират икономия от
порядъка на 50% от разходите си към експлоатационните дружества.

IV. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“
Оперативната програма „Регионално развитие“ (ОПРР) с Управляващ орган – Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното
развитие и благоустройството. Тя е насочена към практическото изпълнение на
Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка – „Балансирано
териториално развитие” и цели подобряване на социално-икономическите условия в
регионите на планиране.
1. Проект „Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на
уязвими групи от населението на
територията на райони „Люлин“ и
„Връбница“ на Столична община“.
 Над 20 години сградата на бл. 959, в ж.к.
„Люлин“ 9 представляваше незавършен
строеж, явявайки се отворена рана на едно
от емблематичните места в района. През
2015 г. кандидатствахме и спечелихме обектът да бъде включен в обхвата на проект
„Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от
населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община.
Проектът е социално насочен и целта му е да се разработи устойчив интегриран модел
за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими групи и в неравностойно
положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия,
създаване на предпоставки за пространствена интеграция, социално включване и
мотивация за активно включване в обществения живот.
 Обща стойност на проекта: 4 860 874,72 лв. с ДДС, за обекта на територията на
район „Люлин“ – 2 616 926,90 лв. с ДДС
 Срок на изпълнение: 18.09.2015 г. – 18.05.2016 г.
Дейности: строително-монтажни дейности за дострояване на сградата до девети
етаж, с 45 социални жилища; изградена е покривна плоча; укрепени са стълбищни
рамена и стълбищна клетка; изградени са липсващи фасадни панели; положена е
топло и хидроизолация, доставено е и монтирано ново жилищно обзавеждане,
електрооборудване и санитарни изделия.
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През 2016 година блок 959 получава номинация в найпопулярното и престижно събитие в сферата на
инвестиционните проекти, строителството и архитектурата в
България – Национален конкурс „Сграда на годината“ в
категория „Жилищни сгради“. Обектът е отличен с награда
„Високо оценена номинация“.
С изпълнението на Проекта направихме още една крачка
напред в политиката си за насърчаване на социалното
включване, а чрез осигурената инфраструктура създадохме
съвременни условия, доближаващи се до високите стандарти
за балансирано социално развитие.

V. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“, ПУДООС КЪМ МОСВ
След като през 2013 – 2015 успешно реализирахме Първи и Втори етап от триетапен
проект за инженерна инфраструктура (ВиК мрежи) на м. бул. „Сливница“, през 2017
г. спечелихме безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) със съфинансиране от бюджета
на Столична община за реализацията и на третия етап от проекта.
1. Проект „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на местност „бул.
„Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“
– III етап, I-ви подетап и II-ри подетап“
Обща стойност на проекта: 1 949 519,46 лв. с ДДС
Изградихме нова канализационна мрежа, която да транспортира отпадъчните води.
Също така реконструирахме и вече съществуващата водопроводна мрежа, която бе
изградена предимно от етернитови тръби. Общата дължина на канализационните
клонове е 3450 м, а дължината на водопроводните клонове е 1350 м.
Проектът обхваща бул. „Сливница“, ул. „Цветница”, ул. „Череша”, ул. „Иван Бойчев”,
ул. „Илия Цанов“, ул. „Ветрен”, ул. „Тодор Влайков”, ул. „Беравица” и ул. „Партений
Зографски”.
Изграждането на Първи, Втори и Трети етап от проекта осигури по-добри условия за
живот на над 600 домакинства от район „Люлин“ и е стъпка към постигането на
устойчиво развитие на околната среда, което е част от приоритетите на Столична
община.
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VI. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Проект „Западна порта към Западен парк“

След като през 2013 г. поехме инициативата за пряк съвременен достъп на ж.к.
„Люлин“ към Западния парк, разработихме и защитихме подробен устройствен план
(ПУП), обхващащ огромен ареал от над 10 дка, находящ се между бензиностанция
Shell и автомобилен център Peugeot, на бул. „Петър Дертлиев“, който отредихме за
паркова зона и озеленяване.
След влизане в сила на изготвения и одобрен ПУП,
възложихме
изработване и на
идеен проект, който
включва детска и
спортна
площадка,
пешеходни
алеи,
площадка за разходка
на кучета, осветление
и видеонаблюдение,
както и много, много зеленина. Също така ще бъде
изградена пасарелка, която ще свързва тази паркова зона
със същинския Западен парк. Към момента тече процедура за избор на изпълнител,
офертите са подадени и предстои разглеждането им.

 Към Идеен проект „Западна порта към Западен парк“

ОТЧЕТ НА ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛЮЛИН“
2015 – 2019

15

2. Пробив бул. „Петър Дертлиев“, връзка на ж.к. „Люлин“ с магистрала „Струма“
и Околовръстен път“.
Пробивът на бул. „Петър Дертлиев“ вече е проектиран и е избран изпълнител.
Предстои започване на строително-монтажните работи по изпълнението на проекта.

3. Проект „Изграждане на две нови метростанции на територията на район
„Люлин“ и разширение на бул. „Царица Йоана“.
Предложението за изменение на мрежата на Столичния
метрополитен предвижда изграждането на нова линия – от
ж.к. „Люлин“ до Околовръстен път и Божурище. Предвидено
е трасето да бъде с дължина от 1,5 км и ще се развие с още
две нови метростанции в района – една на границата между
2-ри и 3-ти микрорайон и една при връзката с Околовръстния
път. Целта e да се осигури връзка c индycтpиaлнaтa зoнa в гр.
Бoжypищe, който е важен икономически център в близост не
само до Люлин, а и до гр. София.
Успоредно с това планирахме и разширението на бул.
„Царица Йоана“ в участъка от бул. „Панчо Владигеров“ до
бул. „Добринова скала“.
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ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ
I.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Обща стойност на инвестициите: 1 164 291,26 лв. с ДДС
1. Изграждане на нови сгради от образователната инфраструктура
1.1. Изграждане на нов физкултурен салон в 37. СУ „Райна Княгиня“ – 37 СУ е
едно от най-старите училища на територията
на район „Люлин“. За близо 100 години,
откакто съществува, учебното заведение
никога не е имало физкултурен салон,
необходим за нормално протичане на
часовете по физическо възпитание и спорт.
До момента учениците са провеждали
учебните занятия по физкултура в класна
стая.
Новоизграденият салон дава възможност за обща физическа подготовка и учебнотренировъчна работа. В него се побира стандартно баскетболно и волейболно игрище
и ще могат да се провеждат различни
състезания. По време на реализацията на
проекта
изградихме
самостоятелен
вход/изход за осъществяване на директна
връзка с училищния двор и откритите
спортни площадки. Входът е оформен
като рампа, преустроен е и санитарен
възел на първия етаж, който е свързван с
физкултурния салон чрез топла връзка, с
цел да се осигури достъпът на хора с увреждания. Фасадата е топлоизолирана и е
положена водоотблъскваща силиконова мазилка. Изпълнена е нова вертикална
планировка – асфалтирано е дворното пространство, дворът е благоустроен и
озеленен. Подсигурено е обзавеждане за 2 отделни съблекални – мъжка и дамска.
Изградено е помещение за учители и склад за спортен инвентар.
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Проекти в процес на изпълнение

1.2. Проект „Изграждане на нова детска градина за 5 групи в кв. „Филиповци“
След конструктивно обследване на сградата на
съществуващата детска градина установихме,
че разходът, който трябва да се поеме от
бюджета на общината е изключително голям и
е по-целесъобразно да проектираме и съответно
да изградим нова детска градина.
Новата детска градина предвижда капацитет за
1 яслена и 4 градински групи, вместо
досегашните само 4 групи, което ще осигури
места за 120 деца. Сградата е проектирана на
два етажа и частично на един – при кухня и
физкултурен салон и е с разгъната застроена
площ: 2160,80 кв. м. Тя ще има по-малки
енергийни разходи и ще отговаря на всички
съвременни изисквания за експлоатационна
годност. В дворното пространство ще се
приложат
мерки
за естетизация и
благоустрояване, което ще го превърне в
зона за почивка, игри и спортни дейности за децата, чрез изграждане на 1 обща
спортна площадка и 5 нови детски площадки – по една за всяка група.
1.3. Проект „Изграждане на нова спортна зала в двора на 56. СУ
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1.4. Проект „Изграждане на нова спортна зала в двора на 79. СУ

През 2018 г. инициирахме изграждането на две нови спортни зали – в двора на 79. СУ
и в двора на 56. СУ. Залите ще бъдат изградени до съществуващите постройки на
учебните заведения, до които ще има достъп посредством топла връзка. Спортните
зали ще представляват спомагателни помещения с мащабни размери, които ще
повишат качеството на физическата подготовка, чрез подсигуряване на зали за
спортуване
едновременно
от
повече ученици, за различни
видове спортове, за провеждане на
спортни състезания и не на
последно място – залите ще могат
да се използват и от живущите в
район „Люлин“.
Новоизградените сгради ще се
състоят от самостоятелен корпус.
Проектът предвижда изграждането
на 4 съблекални – 2 за момичета и
2 за момчета, с душове и умивални към тях и по 15 гардеробчета във всяка съблекалня.
Две помещения за треньори с по две работни места и едно за съдии, с едно работно
място, всяко от които със съблекални с по четири гардеробчета, душ и тоалетни,
лекарски кабинет. Предвидени са тоалетни /мъжки, женски и за инвалиди/ до фоайето,
които да се ползват от посетителите на спортната зала. Непосредствено до входното
фоайе ще се намира и административното помещение, където ще се разполагат
контролните пултове за видеонаблюдение, оповестяване, пожароизвестяване,
озвучаване и др. Там ще се помещава и охраната на спортната зала. В съседство ще се
намира помещение за кетъринг, където ще се доставят храна и напитки при
провеждането на спортни събития.
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2. Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и
проектна сигурност на сградите от образователната инфраструктура.
През периода 2015г. – 2019г., освен цялостното обновяване на детските и учебни
заведения, посочени в Раздел „Програми и проекти“, извършихме и 10 конструктивни
укрепвания на училища и детски градини и подобрихме енергийната ефективност на
още две училищни сгради:
Обща стойност на инвестициите: 3 213 961,51 лв. с ДДС
2.1. Конструктивно укрепване на басейна на 33. ОУ „Санкт Петербург“ и
цялостно обновяване на помещението на басейна .
Дейности: антикорозионна защита на стоманената конструкция, обновен
изцяло басейн, боядисване коритото на басейна и тавани, полагане на фаянсови
плочки по стените на басейна, превеждане в годност за експлоатация на
вентилационната инсталация;
2.2. Конструктивно укрепване на сградата на 97 СУ „Братя Миладинови“.
Дейности: ревизия на връзките на фасадните панели, възстановяване на подова
настилка и бетоново покритие, вертикална планировка, реновиране настилки
на външни стълби.
2.3. Конструктивно укрепване и цялостно обновяване сградата на 55 ДГ.
„Иглика“, ж.к. „Люлин“ 4
Дейности:
реконструкция
на
всички
помещения на партерен етаж (групи, санитарни
помещения, кухненски блок), изградена е нова
вертикална планировка; приложени са мерки за
енергийна ефективност – подмяна на
канализационните клонове, отоплителна и
електро инсталация, топлоизолация по външни
стени и покрив, частична подмяна на дограма.
2.4. Конструктивно укрепване сградата на 47 ДГ „Незабравка“ III етап
Дейности: подмяна на подова настилка на партерен етаж и топлите връзки,
подмяна на външни стълби и рампи пред входовете.
2.5. Конструктивно укрепване сграда на 139 ДГ „Панорама“
Дейности: укрепване на терасите към детска градина и изграждане на нови
конструктивни елемента.
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2.6. Конструктивно укрепване сградата на 79. СУ „Индира Ганди“
Дейности: нова вертикална планировка, хидроизолация по сутеренните стени,
ревизия и репариране на връзките на фасадните панели; строително- монтажни
работи за отстраняване на пукнати в бетонови и тухлени стени; усилване и
укрепване гредите на плочата над басейна; обработка с антикорозионна защита
и възстановяване на покритието: ревизия и възстановяване на нормалната
работа на деформационните фуги между корпусите.
2.7. Конструктивно укрепване 86 ДГ „Асен Босев“
Дейности: нова вертикална планировка около сградата, топло и хидроизолация
на всички сутеренни стени отвън, дренаж около сградата и нова площадкова
канализация за отвеждане на атмосферните води, почистена корозирала
армировка и възстановено бетоновото покритие на фасадни панели; обновен
кухненски блок – подменена е канализация, ВиК и електро инсталация.
2.8. Конструктивно укрепване 101 ДГ „Ябълкова градина“
Дейонсти: нова вертикална планировка около сградата, хидро и топлоизолация
на сутеренни страни на административния корпус, изграждане на нови
английски дворове, изградени са две нови тераси с нова самостоятелна
конструкция , нови стълби и рампи по западната фасада и нови навеси над
служебните входове на самостоятелна конструкция (козирки).
2.9. Конструктивно укрепване на сградата на 137 СУ „Ангел Кънчев“
Дейности: нова вертикална планировка около сградата дренаж хидро и
топлоизолация на сутеренни стени отвън; изграждане на нови английски
дворове и възстановяване на настилки на външни стълби, обработка на дървена
покривна конструкция и оформяне на деформационни фуги.
2.10. Конструктивно укрепване 33. ОУ „Санкт Петербург“
Дейности: изпълнена е нова вертикална планировка около сградата на
училището и са възстановени настилките на външните стълби;
2.11. Мерки за енергийна ефективност на 37 СУ „Райна Княгиня“
Дейности: цялостно е подменена старата дървена дограма с нова PVC.
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2.12. Мерки за енергийна ефективност на 27
СУ „Акад. Георги Караславов“ Дейности:
реконструкция на отоплителната инсталация
на
всички
корпуси
и
ремонтно
възстановителни работи на учебен корпус А
– подмяна на стара отоплителна инсталация
с нова, изпълнение на ЕЕ топлоизолация на
стени и покрив, нова вертикална планировка.

Проекти в процес на изпълнение

2.13. Конструктивно укрепване на 96 СУ „Лев Н. Толстой“
Дейности: укрепване на сутеренни стени към вътрешния двор, репарация на
заварките на стълбищните рамена, инжектиране на пукнатини в стени, плочи и
настилки, изграждане на нова канализация по периметър на сградата с цялостен
дренаж, частично подновяване на тротоарни и асфалтови настилки.
2.14. Конструктивно укрепване 37 СУ „Райна Княгиня“
Дейности: инжектиране на пукнатини в стени и плочи, подмяна на 3 бр. английски
дворове, изпълнение на вертикална планировка, подмяна на носеща дървена
покривна конструкция.
2.15. Проект „Прилагане мерки за енергийна ефективност на 97 „Братя
Миладинови“
Дейности: топлоизолация на покриви, хидроизолация на външни стени и покриви,
подмяна на осветителни тела, подмяна на вентилатори, монтаж на слънчеви
колектори.
2.16. Конструктивно укрепване 64 ДГ „Първи юни“
Дейности: подмяна на част от съществуващите вътрешни преградни стени,
отстраняване на стоманобетонова настилка на партера, разкриване и репариране на
връзките на всички фасадни панели, възстановяване бетонно покритие на фасадни
панели; изпълнение на нова рампа за инвалиди и рампа за зареждане на кухненски
блок, почистване и обработка на фугите между корпусите.
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2.18. Конструктивно укрепване 68 ДГ „Ран Босилек“
Дейности: подмяна на част от съществуващите вътрешни преградни стени,
отстраняване на стоманобетонова настилка на партера, разкриване и репариране на
връзките на всички фасадни панели, възстановяване на бетонно покритие на
фасадни панели, изпълнение на нова рампа за инвалиди и рампа за зареждане на
кухненски блок, почистване и обработка на фугите между корпусите, нов скатен
покрив със стоманена носеща конструкция на една от топлите връзки.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
Обща стойност на инвестициите: 122 091,45 лв. с ДДС

II.

1. Обновяване сградата на Културен център „Люлин“
Дейности: външна топлоизолация, ремонт на санитарен възел и боядисване с латекс.
2. Обновяване сградата на Столична библиотека – филиал „Люлин“
Дейности:
полагане
на
външна
топлоизолация, подмяна на дограма,
укрепване на стена на стълбищна клетка и
боядисване с латекс на помещенията.
3. Поддръжка и ремонт на Клуб на
пенсионера
4. Ремонт на всички приемни на МВР
5. Поддръжка и ремонт на Клуб за военни
отчети, бл. 702
6. Ремонт на скатен покрив на сградата на читалише „Просвета“

III.

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕНОВИРАНЕ НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ
Зоните за отдих, игра и спорт на открито са един от основните приоритети, върху
които акцентирахме през изминалия мандат. За периода 2015г. – 2018г. изградихме 19
нови детски и спортни площадки и 1 площадка за тренировка и игра на кучета. През
2019 г. продължаваме с реализацията на още 13 нови детски площадки, 2 нови
футболни игрища и 2 нови стрийт фитнес площадки.
Обща стойност на инвестициите: 1 476 132,12 лв. с ДДС
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1. Изграждане на нови детски и спортни площадки
1.1. Новоизградени детски площадки
 Детска площадка зад блок 031

 Детска площадка зад бл. 543

 Детска площадка пред бл. 323
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 Детска площадка зад блок 610А

 Детска площадка пред бл. 330

 Детска площадка зад бл. 261, 262, 263
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 Детска площадка зад бл. 807

 Детска площадка пред блок 956

 Детска площадка зад бл. 724 – 725

 Детска площадка в кв. „Филиповци“
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 Детска площадка зад бл. 025 – 026

 Детска площадка зад бл. 535

 Детска площадка зад бл. 316 – изградена съвместно с Лидл Бълг
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 Към момента изграждаме още 13 нови детски площадки:
 Детска площадка зад бл. 531
 Детска площадка зад бл. 982
 Детска площадка зад бл. 718
 Детска площадка зад блок 910
 Детска площадка зад бл. 413
 Детска площадка зад бл. 432
 Детска площадка зад бл. 881
 Детска площадка до 156-158
 Детска площадка зад бл. 205
 Детска площадка зад бл. 301
 Детска площадка зад бл. 706
 Детска площадка зад 959
 Детска площадка зад бл. 119 – 120
Всички новоизградени детски площадки отговарят на Наредба №1/2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Положена е ударопоглъщаща настилка, монтирани са комбинирани детски
съоръжения (клатушки, пързалки, люлки, морски шах, дама и др.) за деца от 3 –
12 години и деца със специфични увреждания и са обезопасени с ограда и табела;
оборудвани са с паркова мебел.

2.1.







Новоизградени спортни площадки
Стрийт фитнес площадка бл. 031
Стрийт фитнес площадка бл. 959
Стрийт фитнес площадка „Люлин-център“
Стрийт фитнес площадка зад бл. 026
Стрийт фитнес площадка „Филиповци“
Стрийт фитнес площадка зад бл. 718
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 Футболно игрище в кв. „Филиповци“

 Футболно игрище зад бл. 031

 През 2019 г. започнахме работа по изграждането на 2 нови спортни площадки:
9. Футболно игрище зад бл. 615- 624
10. Футболно игрище зад бл. 136 -140
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3.1.

Новоизградени площадки за тренировка и игра на кучета
 Зад бл. 535 – площадките са първите
изградени на територията на район
„Люлин“, като са обособени за малки и
големи породи кучета. Зоната за големите
кучета включва голяма естакада с
височина за свободно падане; тунел,
препятствие за преминаване през обръч,
скок на две нива, везна за преминаване,
пейки, кошчета и ограда. Зоната за малки
кучета включва: малка естакада, тунел, п препятствие за преминаване тип
„кучешка лапа“, кучешки слалом, пейки, кошчета и ограда.

3. Реновиране и ремонт на спортни и детски площадки и междублокови пространства
Обща стойност на инвестициите: 223 777, 79 лв. с ДДС
В район „Люлин“ има над 200 запазени междублокови пространства.
Всяка година отделяме значителни средства за ремонт, обновяване и реконструкция на
съществуващи детски и спортни площадки, места за отдих и междублокови
пространства.
 Приведохме в съответствие с Наредба №1 за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра 4 бр. детски площадки и реновирахме близо 40
детски площадки;
 Премахнахме опасни детски съоръжения, намиращи се в зелените площи и
междублоковите пространства на територията на района;
 Възстановихме паркова мебел и поставихме кошчета за отпадъци.
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
1. Озеленяване
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През периода 2015 г. – 2019 г. засадихме:
 122 бр. широколистни храсти и акценти;
 24 широколистни дървета;
 8 иглолистни дървета;
 108 други видове широколистни дървета.
2. Поддържане на Зелената система
 Всяка година извършваме периодично санитарна сеч на
дървесно-храстова растителност по алеи и булеварди, както и окосяване и
обезпаразитяване на междублокови пространства средно по 3 пъти годишно;
 За периода 2015г. – 2019г. по сигнали на
граждани са извършени 400 бр. подкастрения на
дървета и премахване на 160 бр. дървесно-храстова
растителност;
 При различните метеорологични условия са
отстранени близо 60 броя паднали или пречупени
опасни дървета.
 За периода 2015г. – 2019г. общо тридесет и
седем междублокови пространства в район „Люлин“ бяха облагородени по
Програма „Зелена София“ след кандидатстване на етажната собственост и
одобрение за финансиране от Столична община.
 Ежегодно провеждаме мероприятия по
пролетно почистване, където
се
почистват едрогабаритни отпадъци,
твърди
битови
отпадъци
и
нерегламентирани сметища;
 Всяка година подкрепяме инициативата
на БТВ „Да изчистим България“, като
заедно
почистваме
различни,
междублокови пространства и градинки.
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5. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Обща стойност на инвестициите: 7 743 708, 47 лв. с ДДС
1. НОВОИЗГРАДЕНИ УЛИЦИ И ПАРКИНГИ С ОСНОВА И АСФАЛТОВА
НАСТИЛКА
Общо: 29 740 кв. м
1.1.

НОВОИЗГРАДЕНИ УЛИЦИ

 ул. „Анри Нестле“
 ул. „397“, ж.к. „Люлин-център“
 ул.“Добри Немиров“, ж.к. „Люлин-център“
 ул. „Арх. Георги Ненов“, ж.к. „Люлин-център“
 ул. „Детелина“, кв. „Филиповци“
 Пешеходни асфалтови алеи бл. 361 – 363
 ул.“3011“, ж.к. „Люлин“ 8
 ул.“3004“ , ул.“3005“ и част от ул. „Гоце Делчев“
 ул. „Бузлуджа“, кв „Филиповци“
 „398“ – пред бл. 752 – ж.к. „Люлин-център“
 ул. „Ген. Михаил Савов“, зад бл. 219
 паркинг между бл. 434 и 96 СОУ
 „Божко Димитров“ – кв. „Филиповци“
 „389“ – към метростанция „Люлин“
 улица – подход от бул. „Панчо Владигеров“ към бл.549-5
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2.1.

ПАРКИНГИ
 Паркинг бл. 170 – проектиран за 50 автомобила

 Паркинг бл. 731 – проектиран за 50 автомобила

 Паркинг бл. 729 – проектиран 30 автомобила

 Паркинг бл. 208 – проектиран 30 автомобила
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 Паркинг бл. 123 и ул. „Ялта“, ж.к. „Люлин“ 10 – проектиран за

25 автомобила

 Паркинг бл. 982 – проектиран за 50 автомобила
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2. ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА МРЕЖА И
СЪОРЪЖЕНИЯ
 Изградихме нов стомано-бетонов пешеходен мост над река Суходолска,
в м. „Смърдана“, южно от ж.к. Люлин“6;

 Извършихме основен ремонт на 5200 кв. м на тротоари от бетонови
плочи и асфалтова настилка;
 Извършихме ремонтни дейности (асфалтови кърпежи) по улици и
булеварди – 11 200 кв. м;
 Възстановихме 3300 кв. м хоризонтална пътна маркировка (пешеходни
пътеки и осови линии) и подменихме 280 бр. пътни знаци;
 Изградихме 18 броя нови отводнителни съоръжения (оттоци) по улици
и булеварди
 Възстановихме 370 бр. липсващи или повредени решетки на улични
оттоци;
 Поставихме близо 510 броя антипаркинг колчета.
3. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ОСНОВЕН

РЕМОНТ

НА

Обща стойност на инвестициите: 5 629 290 лв. с ДДС
 Изградихме над 20 км нова тръбна кабелна мрежа – поставихме нови
670 бр. стълбове за улично осветление, на които монтирахме нови 670 бр.
LED осветителни тела по основни булеварди и улици, на детски и спортни
площадки и в междублокови пространства и алеи на следните локации:
- По цялата дължина на бул. „Райко Даскалов“
- Зад бл. 025 и бл. 026 – на детска и спортна площадка
- Зад бл. 031 – на детска и спортна площадка
- При бл. 305, 306, 307 и 384 – на детска площадка
- На алеята до 96. СУ „Л. Н. Толстой
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- До бл. 615, 623 и 624 при футболно игрище в 6-ти м.р.
- На детска площадка зад бл. 608
- На детска площадка пред бл.613
- На детска и спортна площадка и алеи пред бл. 330, в ж.к. „Люлин“ 3
 Подменихме и възстановихме 1253 бр. стълбове и поставихме 3876
натриеви осветителни тела покрай жилищни блокове, улици и булеварди,
спирки на градски транспорт, детски градини и училища.
 Подменихме над 2000 бр. капаци на шахти на Уличното осветление,
БТК и ЧЕЗ.
4. ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ ОТ ТЕРЕНИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
За периода 2015г. – 2019г., съгласно Наредбата на Столична община за
управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на
територията на Столична община, стикирахме близо 400 излезли от употреба
МПС и репатрирахме над 90 изоставени автомобила.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КОНТРОЛ ПО СТОИТЕЛСТВОТО

I.

Градоустройствени процедури

 Проведохме 3 обществени обсъждания за изменение на план за регулация и
застрояване на м. „Люлин“ център“. През 2019 г. подробният устройствен план бе
одобрен с решение на Столичен общински съвет;
 В момента се процедира план за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к.
„Люлин“ 1
 В процедура на изработване, обявяване, изменение на план за регулация и застрояване
на м. „Люлин“ 8 – бул. „Сливница“
 Процедира се изменение на план за регулация и застрояване за СПЗ „Модерно
предградие“
 Процедира се изменение на план за регулация на м. „Република“.
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II.

НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ
1. Незаконни постройки и къщи
След като през 2011г.-2015 г. премахнахме
две емблематични за територията на район
„Люлин” ромски гета – в м. „Смърдана“ и на
бул. „Европа“ – през 2015г.-2019 г.
премахнахме повече от 20 незаконни къщи и
постройки по бул. „Сливница“ и в ж.к.
„Филиповци“.
2. Незаконни гаражни клетки
По време на отчетния период премахнахме повече от 50 незаконни гаражни
клетки. И към днешна дата продължаваме да изпълняваме над 30-те влезли в сила
заповеди на Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“ за
премахване на незаконни постройки.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

I.

ОБРАЗОВАНИЕ
1. Училища и детски градини
 Иновативни учебни и детски заведения
На територията на район „Люлин“ функционират 12 учебни заведения, 17
детски заведения и 2 самостоятелни детски ясли.
Чрез иновативни
образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни
стратегии, директорите и техните екипи изградиха нова образователна
парадигма, чрез която учениците и децата подобряват образователните си
резултати, повишават критичното си мислене и творчество. Иновативни са
следните училища:
 40. СУ „Райна Княгиня“
 56. СУ "Проф. К. Иречек"
 79. СУ „Индира Ганди“
 90. СУ „Ген. Хосе де сан Мартин“
 96. СУ „Л. Н. Толстой“
 97. СУ „Братя Миладинови“
 137 СУ „Ангел Кънчев“
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2. Посещения на ученици в СО – район
„Люлин“ – над 60 ученици от различни
училища, посетиха администрацията на
СО – район „Люлин“. Запознаха се с
процеса на работа и зададоха своите
любопитни въпроси, на които с радост
отговорихме.

3. Механизъм за задържане на учениците
От 2017 г. чрез два екипа с представители от районната администрация,
училища, детски градини, ДСП “Люлин“, отдел „Закрила на детето“ и МВР,
започна действие Механизъм за съвместна работа на институциите по обхват
в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст. От 2018 г. с Постановление №100/08.06.18 г. на
Министерски съвет, Механизмът е постоянно действащ.

II.

КУЛТУРА
 Организирахме 5 празнични шествия-парад
и 5 концерта на открита сцена, по случай
празника на район „Люлин“ и Ден на Европа
– 9-ти май;
 Организирахме 4 празнични флашмоба на
различни локации в района, с които изненадахме гражданите по случай 17
септември -Ден на София;
 Инициирахме и превърнахме в традиция изобразяването на портрети на
български революционери върху фасадите на обновените блокове в района.
За нас това е своеобразен начин, по който да запазим българския дух и да
почетем паметта на героите;
 Организирахме съвместно с литературен клуб „Люлин“, 12 литературни
четения на открито по случай Деня на народните будители, 24. Май и 1-ви
октомври- Ден на възрастните хора;
 Ремонтирахме паметника на загиналите войници от транспортни войски,
намиращ се на Околовръстен път (кв. „Филиповци“);
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 Инициирахме, изготвянето на проект за
изграждане на паметник в чест на
загиналите във войните. Мемориалът ще
бъде ситуиран в парк „Люлин-център“, в
непосредствена близост до храм „Св.
Климент Охридски“.
 Ежемесечно Културен център „Люлин“
организира
изложби
на
различни
художници и скулптори.

III.

СПОРТ
 През периода 2015г. – 2019 г. организирахме:
 Ежегодно Ученически игри на районно, общинско и републиканско ниво;
 4 спортни събития под надслов „Не на агресията в училище“;
 5 стрийт фитнес турнира на новооткритите спортни площадки, съвместно с
SPF България.
 Успешно реализирахме 7 спортни проекта по Програма за развитие на
физическото възпитание и спорта на Столична община с обща стойност
18 700 лв. с ДДС:
 Проект „Спортен дух в спортно тяло“;
 Проект „Капка вода-живот“;
 Проект “Мъдростта на японските спортове“ реализиран в партньорство със
Спортен клуб “ИККЕН“ и 40. СУ
 Проект „Спортът – вдъхновение за всяко дете“, проведен с участието на ПГ
от 79. СУ, 64 ДГ и 68 ДГ, в партньорство със спортен клуб „Шарк“.
Проведено е и скринингово изследване за гръбначни изкривявания на
ученици от различни възрасти;

Проект „Един незабравим ден“, проведен в приключенски парк
„Незабравка“, гр. Габрово с ученици от
27. СУ, който предизвика огромен
интерес сред учениците;
 Проект „Поглед назад-игрите на
мама и татко“ с участието на 200 деца от
90. СУ, 56. СУ и 33. ОУ с много забавни
игри от нашето минало;
 Проект „Прабългарите – тайнство,
сила и сплотеност“, с участието на
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ученици от 137. СУ, реализиран изключително успешно и атрактивно в
конна база „Адгор“ и с участието на група за оцеляване „Бага тур“.

IV.

МКБППМН
В
район „Люлин” функционира Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Училищни
комисии
за
превенция
на
противообществените прояви на учениците в
следните общообразователни училища – 33
ОУ, 77 ОУ, 103 ОУ, 27 СУ, 37 СУ, 40 СУ, 56
СУ, 79 СУ, 90 СУ, 96 СУ, 97 СУ и 137 СУ.
Със средства от бюджета на Местната
комисия
ежегодно
се
провежда
междуучилищно състезание „Какво знаем за
наркотиците» с цел първична превенция на
употреба на психоактивни вещества сред
подрастващите.
Комисията подпомага изграждането на
спортни площадки, провеждането на
обучителни семинари, както и срещи за
междуинституционално сътрудничество.
Във връзка с годишнини на значими национални събития се организират
посещения в музеи, планински походи, спортни турнири и пленери на открито.
В две училища се проведе доброволческа инициатива „Наркотиците убиват” с
изключително ценното участие на екип от „Митница Аерогара София” за
самозащита и откриване на наркотици от специално обучено куче.
Всяка комисия работеше по своя програма за борба срещу
противообществените прояви на учениците, включваща превенция и
противодействие на тези прояви. В 12-те люлински училища бяха обхванати
7862 ученици.

V.

ПРОЕКТИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 Проект „Нова грижа за вас“ Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз.
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Цел: Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според
специфичните потребности на човека в неравностойно положение
въз основа на индивидуална социална оценка;
Обща стойност на проекта: 500 000 лв.
Обхванати са 102 потребители в неравностойно положение от район
„Люлин“, които получиха следните услуги: личен асистент,
психолог, рехабилитатор и достъп до специализирано транспортно
средство.

 Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020 г.“ по Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.




Цел: Да се подобри качеството на живот на хората в социална
изолация в т.ч. възрастни хора с ниски пенсии и безработни лица;
Обхванати са и са задоволени нуждите от основана храна на 115
потребители от район „Люлин“;
Ежедневно предоставяме топла сготвена храна на потребителите под
формата на супа, основно ястие, хляб и плодове.

 Механизъм за Личната помощ – от м. август 2019 г., район „Люлин“ е
доставчик на „Личната помощ“ по реда на Закона за личната помощ и
Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична
помощ. Политиката за предоставяне на лична помощ създаде механизъм,
при който всеки човек с увреждане и затруднения в ежедневното си
обслужване, получава целево финансиране за извършване на дейности,
отговарящи на индивидуалните му потребности от личен, домашен или
социален характер. Механизмът гарантира възможност на хората с
увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят
дейностите.
До момента сме приели и обработили 40 заявление – декларации на хора с
увреждания, които вече са включени в Механизма за лична помощ.
VI.

Други инициативи
 Регулярно организирахме благотворителни събития, като дарявахме храна,
напитки и пресни плодове на социално слаби лица, пенсионери и деца лишени от
родителска грижа.
 Подкрепихме мащабната кампания „Капачки за бъдеще“, като заедно с
учебните и детски заведения събрахме и предадохме 900 кг пластмаса;
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АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

I.

Електронни услуги
В контекста на електронната община въведохме над 30 вида електронни
услуги. Това значително намали административната тежест и улесни
процеса на работа, като съкрати срока за обслужване на гражданите.

1. Гражданска регистрация
 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
 Издаване на удостоверение на родените от майката деца
 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път
 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 Издаване на удостоверение за наследници
 Издаване на удостоверение за семейно положение
 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за
заявяване или за промяна на постоянен адрес
 Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за
заявяване или за промяна на настоящ адрес
 Припознаване на дете
 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин
в чужбина
 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за
сключване на граждански брак в Република България
 Възстановяване и промяна на име
 Промяна в актовете за гражданско състояние
 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и
институции
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 Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени
документи по гражданско състояние
 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
2. Общинска собственост
 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на
собствеността върху недвижими имоти
 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост или за възстановен общински имот
 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно
общинска собственост
3. Зелена система, екология и земеползване
 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
 Издаване на разрешение за преместване на растителност
4. Местни данъци и такси
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено
строителство
 Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентния данък
 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижими имоти и такси
за битови отпадъци
 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните
данъци и такси
 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните
данъци и такси
 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство

 Към отчет 2011-2015
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