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Уважаеми съграждани,

През 2011 г. получих доверието на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и
подкрепата на Столичния общински съвет и поех управлението на столичния
район „Възраждане“. Моето лично разбиране през тези 4 г. беше да бъда отговорна
и активна в решаване на Вашите проблеми и да работим заедно, за да направим
мястото, в което живеем по-добро и подредено.

Последователно и систематично аз и екипът ми работихме за по-доброто
управление на общинското имущество, благоустрояването на района,
разкриването на археологическо наследство, запазване на архитектурните
паметници, подобряване на условията в общинските училища и детски градини,
организирането на културни и спортни събития.

Едни от знаковите проекти, на които съм убедена, че стъпва възраждането на
район „Възраждане“ е реконструкцията на Женския пазар и пазара „Димитър
Петков“. Направихме ги заедно, като партньори с общи усилия и с подкрепата на
кмета г-жа Фандъкова. Започнахме строителството на първия нов парк на
територията на нашия район. Отвори врати най-големия спортен комплекс на
открито. Ремонтирахме 15 от училищата и детските градини в района,
построихме нова детска градина и разкрихме 100 нови места за нашите деца. За
тези 4 години постигнахме видими резултати в подобряването на градската
среда.

В отчета си представям изпълнението по приоритети: изграждане на нова и
модерна инфраструктура, цялостната рехабилитация и поддържане в добро
състояние на съществуващата инфраструктура; обновяване на училища и детски
заведения, за да бъдат те привлекателни и сигурни за децата ни; поддържане на
чистотата и озеленяването; развитието на програми за подкрепа на хора в

неравностойно положение и от социално-уязвимите групи; подобряване на
административното обслужване.

Савина Савова

кмет на СО –Район „Възраждане”
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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА СО-РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” САВИНА САВОВА

ЗА ПЕРИОДА 2011-2014 г.

РЕЗЮМЕ

Площта на територията на район ”Възраждане” е около 316 хектара, която
представлява около 2,5% от тази на столичния град. По предназначение  територията на
района се подразделя на: застроена жилищна площ около 121 хектара; паркове, градини
и зелени площи около 136 хектара; промишлена зона- 15 хектара, обществени терени-
площади, улици, пътища и други- 43 хектара. Западната част на територията на района
се пресича от Владайска река, която заема централно място в инфраструктурата на
района. През територията на района преминават основните булеварди и улици на
големия град: булевардите – „Тодор Александров“, „Александър Стамболийски“,
„Христо Ботев“, „Мария Луиза“, „Константин Величков“, „Сливница“ и улиците:
„Пиротска“, „Опълченска“, „Цар Симеон“ и др., включва големите жилищни
комплекси „Зона Б-5”, „Зона Б-18”, „Зона Б-19” и „Сердика”. Населението на района
възлиза на  49 540.

Район „Възраждане” е най- старата част на хилядолетния столичен град  и  е гръбнакът
на модерното развитие на центъра на  София. В района  историческите времена се
застъпват и преходът между тях може да бъде проследен.   Район „Възраждане” е важен
фактор в духовния живот на столицата. Тук съжителстват източноправославните
храмове: „Свети Николай Софийски“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Св. Константин и
Елена“, "Преп. Паисий Хилендарски", румънски храм "Света Троица" с Централната
софийска синагога, Католическата катедрала „Свети Йосиф“, Главното мюфтийство на
мюсюлманите в България, арменският и еврейските културни домове и центрове като
пример за българската толерантност.

Работим за да съхраним, развием и обогатим най-старата част на нашия град, да
подобрим  условията на живот и обитаване, за превръщането му в столичен център от
европейски тип, хармонично обединяващ богато историческо минало и модерно
развитие.

МЕТРО

Строителството и разширението на метрото на София от 2012 г. осигури на жителите
на район „Възраждане“ достъп до най-удобния и екологичен транспорт. Четирите
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метростанции: „Константин Величков“, „Опълченска“, „Сердика“ и „Лъвов мост”,
изградени   по оригинални индивидуални проекти на съвременни архитектурни
решения, осигуряват не само удобна  връзка с много  жилищни комплекси: „Изгрев“,
„Дървеница“, „Мусагеница“, „Младост“ , „Люлин“, „Обеля“ , „Надежда“, Летище
София, но оказват и естетическо въздействие върху пътниците, създават уют и
привлекателна градска среда.

Разширение на метростанция „Сердика” и изграждане на метростанция „Лъвов мост” и
съпътстваща инфраструктура включва както реновиране на пътните платна па бул.
„Мария Луиза“, така и тротоарите, осветление и изградената достъпност чрез асансьори
на всички метростанции.

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

90 % са подменени тролейбусните и трамвайни линии преминаващи през района,
модернизирани са над 20 спирки на масовия градски транспорт, поставени са
говорещи електронни информационни табла с цел подобряване на условията  и
информираността на пътуващите.

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Извършихме основни и текущи ремонти на общо 69128 кв.м. улични настилки в
район „Възраждане”.

Текущ ремонт на 15800 кв. м. асфалтова настилка: участъци от ул. ”Цар Симеон” от
бул. ”Константин Величков” до бул. ”Христо Ботев, на бул. ”Димитър Петков”, на ул.
„Позитано”, на ул.”Св. Св. Кирил и Методий”, ул. ”Странджа”, ул.”Царибродска“, ул.
”Средна гора”,  ул. ”Три уши”,  ул. ”Брегалница”, ул. ”Камен Андреев” (от ул.
”Баталова воденица” до река Владайска), ул. ”Цани Гинчев” (от ул. ”Незнаен войн” до
река ”Владайска”), ул. ”Арх. П. Момчилов” (от ул. ”Гюешево” до бул. ”Инж. Иван
Иванов”)  ,ул. ”Гюешево” (от ул. ”Охридско езеро” до бул. ”Акад. Иван Евстатиев
Гешов”), бул. ”Инж. Иван Иванов” (от ул. ”Цар Симеон” до бул. ”Сливница”) и др.

Текущ ремонт на 38500 кв.м.  паважна настилка: участъци от бул. ”Инж. Иван
Иванов“, бул. ”Димитър Петков”, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”, ул. ”Българска
морава”, ул. ”Одрин”, ул. ”Осогово”, ул.”Охридско езеро”, ул. ”Овче поле”, ул. ”Княз
Борис І”, ул. ”Позитано” ул. ”Царибродска”  и др.

Текущ ремонт на 14828 кв. м. тротоарни настилки:  ул. ”Пиротска” (от бул. ”Христо
Ботев” до бул. ”Константин Величков”), ул. ”Партений Нишавски” (пред Дом за стари
хора) по бул. „Александър Стамболийски“ ,  бул. ”Сливница”, ул. ”Цар Симеон”, бул.
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”Инж. Иван Иванов”, ул. ”Княз Борис І”,  ул. ”Странджа”,  ул. ”Екзарх Йосиф” ,бул.
”Димитър Петков”, на спирки на МГТ, около училища и детски заведения.

ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА И ПАЗАРИ

Реконструирахме пазар „Димитър Петков”, като ремонтът включваше изграждане на 6
сгради, тротоарни настилки, осветление, места за отдих, озеленяване.

Цялостно реновирахме  „Женски пазар” от ул. „Екзарх Йосиф“ до ул. „Св. Св. Кирил и
Методий“ и съпътстваща инфраструктура, което включва израждане на 7 сгради,
подмяна на електропроводи, ВиК мрежи, топлопровод, улично осветление и тротоарни
и улични настилки.

ОСВЕТЛЕНИЕ:

ОБЩА СТАТИСТИКА ЗА БРОЯ ПОДМЕНЕНИ СТЪЛБОВЕ И ОСВЕТИТЕЛНИ
ТЕЛА

Поставихме общо 74 броя железотръбни стълба с височина до 7,5м, 82 броя осветители,
и 2100м въздушна мрежа за електроснабдяване на новопоставените инфраструктурни
съоръжения.

В ж.к. „Зона Б-19”  реализирахме мащабен проект-реконструкция на мрежата и
съоръженията за улично осветление: монтирахме 70 броя железотръбни стълба с
височина до 7,5м, 70 броя осветители, 2100 м въздушна мрежа за електроснабдяване на
новопоставените инфраструктурни съоръжения.

Изградихме нова осветителна уредба на ул. „Княз Борис I” в участъка между бул.
„Александър Стамболийски” и бул. „Тодор Александров” с  4 броя нови с
железотръбни стълба с височина до 7,5м и 4 броя влагозащитени осветители .

Модернизирахме  съоръженията за улично осветление на ул. „Одрин”и ул. „Георг
Вашингтон”  в участъка между ул. „Пиротска” и бул. „Тодор Александров” -
поставихме 8 броя нови улични осветители.

Започнахме подмяна на конвенционалните улични осветители със светлодиодни, което
чувствително ще допринесе за енергоефективността на мрежата и съоръженията.

Извършихме   реконструкция и изграждане на  осветителната уредба в междублокови
пространства в „Зона Б-18“ - пространство между бл. 331,331А,332,333,334 и между бл.
328,329,329А,330,106.
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УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

На територията на района има  14  броя училища от които 9  са общински : 4 основни
училища , 4 СОУ и  1 вечерна гимназия  и 7 общински детски заведения.

Построихме 1  нова сгради на детска градина:  116 ЦДГ с 4 групи, с което се
осигуриха 100 нови места за децата.

В 15 общински училища и детски заведения извършихме ремонти и въведохме
мерки за енергийна ефективност. Това са: 18 СОУ „Уилям Гладстон”, 91 НЕГ „Проф.
Константин  Гълъбов“, 67 ОУ „Васил Друмев”, 76 ОУ „Уилям Сароян”,  50 ОДЗ
„Зайчето Куики”, 32 СОУ "Св. Климент Охридски", ОДЗ № 120, 46 ОУ „Константин
Фотинов”, 30 СОУ „Братя Миладинови", 65 ЦДГ „Милувка”, 119 ЦДГ, 116 ЦДГ,  ОДЗ
№ 1, ОДЗ № 81 „Лилия”, 136 ОУ „Любен Каравелов".

Строителните дейности включват: ремонт на покриви, фасади, дворни пространства,
огради, санитарни възли, кухненски блок, учебни кабинети, физкултурни салони,
подмяна на топлоизолация, дограма, отоплителна и електро инсталация.

Започнахме проектиране за основен ремонт на басейна и реновиране на спортната
база на 30 СОУ „Братя Миладинови”.

През 2013 г. в сградата на бившето 13 ОУ бе  настанена Националната гимназия за
древни езици и култури "Константин Кирил Философ". Направихме основен
ремонт на покрива и подменихме дограмата по фасадите към класните стаи,
физкултурен салон, библиотека и коридори. Изготвихме и  проект „Ремонт на вътрешна
ВиК инсталация, дворна канализационна мрежа и вертикална планировка“.

Изградихме видеонаблюдение във всички  общински  училища  и детски
заведения.

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

Реновирахме 6 детски площадки в дворовете на детски градини - ОДЗ № 50
„Зайчето Куики”  и ОДЗ № 1.

Изградихме две нови детски площадки в ж.к. „Зона Б-5”, кв. 237, между блоково
пространство бл.11,12,13,17 и ж.к. „Зона Б-5”, кв. 265, между блоково пространство
бл.2,3,5,6. Премахнати са значителна част от опасните детски съоръжения.
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АРХЕОЛОГИЯ

На територията на района беше разкрит и експониран обектът „Археологически
парк-Западна порта на антична Сердика”. Като част от него са изградени
площадкови ВиК мрежи, външни ВиК връзки, електро мрежа и алейно осветление, част
от вертикалната  планировка.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – ПАРКОВЕ

Засадихме  180 нови дървета основно по бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Тодор
Александров”, бул. „Александър Стамболийски”, бул. „Христо Ботев“,  ж.к. „Зона Б-
18” между бл.13 и бл.12 и ул. „Пиротска”.

Отговаряме  за поддържането на  303  дка  градини  и  зелени  площи,
разположени  в междублокови пространства.  Извършваме санитарна поддръжка на
дървесна растителност.

Изграждаме I етап на Парк „Възраждане“ в „Зона Б-5” – на площ от 43 дка от  тях 39
дка са изцяло паркови площи. Предвижда се изграждането на паркинг, циркова
площадка, амфитеатър за провеждане на културни събития и прояви, зона за спорт,
отдих и развлечения  с модерна  инфраструктура и подземен гараж.

Ремонтирахме алеите, парковата мебел и озеленяването в парк „Св. Николай
Софийски“ и изградихме нова чешма, спортна площадка и площадка с фитнес уреди на
открито.

Ремонтирахме паркова мебел в зелени площи на бул. „Александър
Стамболийски” № 100-122 , като са  закупени нови – 55 пейки,  120 кошчета и  45
броя информационни табели. Монтаж на нови пейки и кошчета е извършен и в
междублокови пространства на район „Възраждане”.

Обновихме декоративна растителност и  възстановихме зелената площ на ул.
„Пиротска“ №70, по бул. „Димитър Петков”.

Монтирахме нови пейки и кошчета за отпадъци, както ремонтирахме
съществуваща паркова мебел в пространствата при ПИБ – Бул. „Александър
Стамболийски” и междублоковите пространства на ул. „Гюешево”, бл. 19, ул. „Незнаен
воин”, ж.к. „Зона Б-18”, до река „Владайска”.
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По програмата „Зелена София“ на Столична община са одобрени и реализирани 2
проекта за облагородяване на прилежащи към жилищни сгради площи:. Бл. 7 и бл. 6 в
ж.к. „Зона Б-18”.

Изготвихме проект за реализиране на паркоустройство и благоустройство на
междублоково пространство в кв. 335, „Зона Б-5“ върху площ 9 дка.

Всяка година неколкократно се почистват двете нерегламентирани сметища на
територията на района, които са разположени в непосредствена близост до река
„Владайска”, в участъка между ул. „Добри Желязков” и ул. „Генерал Цончев”.

Предоставихме на гражданите 22 броя компостери за фамилно компостиране.

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

Въведохме и поддържаме  електронен  регистър  на  домашните  кучета. До момента са
въведени 274 броя кучета – домашни любимци. Увеличени са мобилните екипи за
залавяне на безстопанствени кучета на „Екоравновесие“ от 4 на 8 броя. Извършени са
13 проверки на адрес по постъпили жалби за отглеждане на кучета - домашни
любимци.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Изградихме 2000 км. водопроводна  канална мрежа   на територията на „Женски пазар“.

Работим по проект за изграждане на 308 м. водопроводна и 326 м. канална мрежа  по
прилежащи улици  към „Женски пазар“.

РЕКИ:

Извършваме системно наблюдение на речното корито на река Владайска и осигуряваме
неговата проводимост с почистване и ремонти на речното корито.

Извършихме основен ремонт на съществуващата корекция на река Владайска в
участъка от ул. ”Камен Андреев” до бул. ”Княгиня Мария Луиза”.

КОНТРОЛ

Ремонтирани и възстановени са  27 сгради, които са паметници на културата. На 9
сгради  паметници на културата в момента се извършва ремонт, а на 10 – се изготвят
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проекти. Издадохме 5 наказателни постановления за сгради - паметници на културата.
Ремонтирахме 44 стари сгради.

Издадохме 50 разпореждания за обезопасяване на сгради паметници на културата
в лошо състояние и осигурихме в 2 сгради разчистване от голямо количество
строителни, метални и други отпадъци.

Издадохме 85 разпореждания за обезопасяване на опасни сгради. Премахнахме 55
опасни сгради, а 4 са в процедура.

Премахнахме 15 незаконни постройки и 37 павилиона и 14 билборда.

Направихме ремонти на 9 сгради, които са общинска собственост: Ул. „Одрин“ №2;
„Зона Б-18“, бл.11, ет. 12, ап.63; ул. „Позитано“ № 114, ет.1; ул. „Братя Миладинови“
№36; Ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №112; ул. „Гривица“ №12 А; ул. „Българска
морава” №112; бул. „Александър Стамболийски“ №167; ул. „Братя Миладинови“
№36А.

Строим пететажна жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ I за КЖС, ТП и ПГ
– СО, кв. 243, м. „Зона Б-5-3“, ул. „Странджа“ № 21-27 за обезщетяване на собственици
със жилища с РЗП = 4 500 м2.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Настанихме 58 семейства в общински жилища и разрешихме техният жилищен
проблем. Картотекирахме  70 граждани като нуждаещи се с установени жилищни
нужди.

Предоставихме  безвъзмездно право на ползване върху общински имоти на помещения
за Клуб на пенсионера и инвалида на бул. „Димитър Петков” и на  бул. „Сливница”
№146

Предоставихме  безвъзмездно право на ползване върху  общински имот на ул. „Овче
поле”  на Дирекция „Социални дейности” за разкриване на Дневен център за
възрастни хора с увреждания ”Комплекс за социални услуги „Детелини”, едно
Защитено жилище, едно Наблюдавано жилище, един Център за временно
настаняване и един Център за социална рехабилитация и интеграция-делегирани
от държавата дейности.

Предоставихме  безвъзмездно право на ползване върху общински имот на ул.
„Гюешево” №21 на Фондация „За Нашите Деца” за разкриване на Център за
настаняване от семеен тип.
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Предоставихме  безвъзмездно право на ползване върху общински имот-офис №5 в ж.к.
„Зона Б-5”,бл.24, на „Съюза на зъботехниците в България“.

Предоставихме  безвъзмездно право на ползване върху общински имот на СНЦ
„Институт за европейски инициативи”, находящ се на ул. „Пиротска” №52

Предоставихме  безвъзмездно право на ползване върху две помещения на „Комплекс за
детско хранене с Банка майчина кърма” към Дирекция „Здравеопазване” на СО,
находящи се на ул. „Антим І” №19

ПОДКРЕПА НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ ОТ РИСКОВИ ГРУПИ:

На територията на района работят 7 центъра, които предоставят ежедневна
подкрепа и социални услуги. Това са: Център за социална рехабилитация и
интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър; Дневен център за възрастни
хора с ментални увреждания „Света Марина”; Дневен център за възрастни хора с
увреждания „Седмична грижа”;  Дом за стари хора;  Защитено жилище за лица с
умствени затруднения; Център за обществена подкрепа ”Света София”;  Дома за
медико-социални грижи

На територията на района има два  клуба на пенсионера.

110 души в затруднено материално положение и бездомни получават безплатен
обяд в разкрита обществена трапезария.

40 граждани с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват,
се подпомагат от  лични асистенти по проекта „Подкрепа за достоен живот”

Разкрихме 15 нови работни места за безработни по  Регионална програма за
заетост  с цел интеграция на лица и групи в неравностойно физическо, социално,
икономическо и етническо положение и намаляване на безработицата сред рисковите
групи на пазара на труда.

Реализираме политика за  повишаване на родителския капацитет, превенция на
рисково поведение на деца и младежи – дейности на МКБППМН към СО-район
„Възраждане”.

Изградихме Консултативен кабинет, в който психолози, педагози и юрист оказват
помощ на деца с рисково поведение и техните семейства. Консултирани  123 деца и
техните родители, издадени 2500 бр. брошури.
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Провеждаме лекции, здравни беседи и образователни сесии по учебни и детски
заведения  по: Обща хигиена -15 бр; Хепатитна епидемия-15бр; Превенция и контрол
на ХИВ/СПИН” – 12 бр.;  Рисково сексуално поведение сред младежи – 17 бр.;
Нежелана бременност -  8 бр.; Опасност от ранни и съребрени бракове – 10 бр.;
Превенция -наркотични и други зависимости – 12 бр.

Работа по програма „Училище за родители” и тренинг-обучението за класни
ръководители „Ефективна работа с родители”.

Преведохме 18  инициативи и програми за подкрепа на деца в риск, превенция на
насилие и отпадане от училище.

Подкрепяме провеждането на шах-турнир в 136 ОУ „Любен Каравелов“;
велосъстезание в 67 ОУ ”Васил Друмев”; „Фестивал на здравето“ в 136 ОУ „Любен
Каравелов“; викторина за Деня на будителите в 67 ОУ ”Васил Друмев” и 136 ОУ
„Любен Каравелов“.

През 2013 г. реализирахме Проект „ Декорация на религиозните храмове на
територията на район ”Възраждане”- „Цветята - символ на естетика и култура”

Реализирани са 9 програми за стимулиране на младежки дейности.

Проведени са десетки концерти, спектакли, чествания – литературни четения,
изложби на школите по изкуства . Традиционни са коледните спектакли ,  великденски
изложби на яйца и козунаци тематични изложби на детско творчество – предмети на
приложното изкуство, рисунки, апликации се експонират в сградата на
администрацията, и галерия „Сердика” на Женски пазар Възстановено е честването на
празника на район „Възраждане“ и ежегодно е отбелязван с широка гама от
съпътстващи културни прояви, които допълват и обогатяват  културния живот на район
„Възраждане“.

Със съдействието на районната администрация са организирани над 25 спортни
турнира с участието на отбори от всички общински и държавни училища в различни
видове спорт – баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, шах .

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Предоставяме 45 електронни административни услуги.

Цифровизирахме стари регистри за население като предпоставка за електронен
обмен на данни,  при издаване на удостоверителни документи.
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Въведохме автоматизиран обмен на документи със Столична община и другите
районни администрации чрез интеграцията им в единна комуникационна
деловодна система.

Работим по сигнали, подадени през Контактен център на СО за работа с неспешни
сигнали на граждани и фирми

Изградихме нови архивни помещения.

Обучени са  111 служители  в рамките на изпълнен от района Проект „Повишаване на
административния капацитет на район „Възраждане“ на СО чрез подобряване на
квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по ОПАК.

Осъвременихме уеб сайта на  СО - район Възраждане.


