
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПРЕЗ 2018



НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Жилищен блок № 40 в 

ж.к. „ Хаджи Димитър“



Жилищен блок № 130 

в ж.к. „ Хаджи 

Димитър“



Конструктивно укрепване, облагородяване на околното
пространство и прилагане на мерки за енергийна ефективност
на НЧ „ Възраждане“



Ремонт на сградата на 
НЧ „Неофит Бозвели“-
ремонт на покрив, 
вътрешни ремонтно-
възстановителни работи , 
подмяна на електрическа
инсталация, прилагане на 
мерки за ЕЕ и работи по 
облагородяване на околно
пространство

Ремонт на  подлез бул. „ 

Ботевградско шосе „ на 

ул. „ Ал. Екзарх“



Ремонти на тротоари и улици в район 

„Подуяне“ през 2018

ул. „ Резбарска“ул. „ Уошбърн“ул. „ Поп Груйо“

ул. „ Клисура“

ул. „ Баба Тонка“



ОСНОВНИ 

РЕМОНТИ НА 

ЛОКАЛНИ 

ГРАДИНИ, 

ПАРКОВИ 

ПРОСТРАНСТВА 

И ДЕТСКИ 

ПЛОЩАДКИ



Локална градина на 
ул. "Ангел Войвода", 
ж.к. "Хаджи Димитър"



Междублоково
пространство с детска
площадка зад бл.6, ж.к. 
„Левски Г“



между бл.179 и бл.72 между бл.143 и бл. 144 

Ремонтирани детски 

площадки за игра в 

ж.к. „Хаджи Димитър

при бл. 4 и бл.5 при бл. 4 и бл.5 



Нови  4 бр. детски площадки на 
територията на ДГ №110

Нови  2 бр. детски площадки на 

територията на ДГ №110 – филиал ул. 

„ Вършец“



Площадка за свободно 
разхождане на  дребни и 

едри породи кучета в 
парк „Герена“



През 2018 в Столична община – район „Подуяне“

Бяха премахнати 175бр. незаконни гаражни клетки в ж.к. „Хаджи Димитър“.

Програмата „Личен и Социален асистент“ осигури заетост на 120

лични и социални асистенти полагащи грижи за 130 лица с 

увреждания.

Програмата „Топъл обяд“  осигури ежедневна храна на 90 

граждани на район „Подуяне“.



Съвместна

инициатива 

между район 

Подуяне, 

проф.Боян

Добрев и 

негови студенти

от катедра

"Стенопис" 

на НХА.

148 ДГ “ Слънце”



Изрисуване на ДГ №105 Ракета с елементи от 

българската шевица 

Изрисуване на 

69 ДГ “ Жар птица” с букви от 

Глаголицата



Проект „Бъди подготвен“ 

2018

Програмата цели да запознае децата

с основните правила за оцеляване и 

ориентиране в природата.

Проект „Действия при попадане в 

рискови ситуации“ 2018

Проведено е обучение за поведение при 

екстремни ситуации.



Какво предстои

Основен ремонт на детска площадка:

до бл. 84, ж.к. „Суха река“

до бл. 2, ж.к. „Суха река“

между бл. 33 и бл. 34, ж.к. „Суха река“

между бл. 57А и бл. 173, ж.к. „Хаджи Димитър“

зад бл. 106 и бл. 106А, ж.к. „Хаджи Димитър“

Основен ремонт на източното платно на ул. „Витиня“

Основен ремонт на локална градина на ул. „Черковна“ с прилежащи детски площадки

Прилагане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи работи за сградите на :

ДГ № 74 , район „ Подуяне“

Блок 4, ж.к. „Левски Г“

Блок 133, ж.к. „Суха река“

Топлоизолация на 103 ДГ

Ремонт на покрива на ДГ №69 "Жар Птица“ и 24 СОУ "П.К.Яворов"

Въвеждане в експлоатация на метростанция при магазин „БИЛЛА“, част от трети метродиаметър.


