КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПРЕЗ 2017г.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЕФЕКТИВНОСТ

Бяха въведени в експлоатация следните обекти:



Бл.35, ж.к „ Хаджи Димитър“

* Бл.29, ж.к. „ Хаджи Димитър“

Жилищен блок № 40 в ж.к. „ Хаджи Димитър“е в процес на изпълнение.

НА

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2017Г. БЯХА ИЗВЪРШЕНИ:
Строително – монтажните работи за повишаване на енергийната ефективност на
сградата на 44 СУ „ Неофит Бозвели“ - изпълнени със средства на Национален
Доверителен Еко Фонд и съфинансиране от бюджета на Столична община.

Подмяна на дограма в сградата на 24 СУ „ П.К.Яворов“- Строително – монтажните
работи:

Конструктивно укрепване на сградата на 177 ДГ „ Лютиче“:

Топлоизолиране на фасади и подмяна на дограма на административната сграда на
район „ Подуяне“:

Реконструкция на отоплителна инсталация – подмяна на вътрешна отоплителна
инсталация и демонтаж на съществуващо, нефункциониращо нафтово стопанство и
котелно в сградата и съпътстващи ремонтни работи в сградата на 110 ДГ- основна
сграда, гр.София- 1517, ж.к. “Суха река”, ул. “Батуня” № 75 – в процес на изпълнение:

Основен ремонт на покрив на стара сграда на 103 ДГ “Патиланско царство“, ул.
„Гинци“ №16. Предстоят Строително – монтажните работи на фасади, тераси,
стълбища и съпътстващи работи – в процес на изпълнение:

СНИМКА

ИЗВЪРШЕНИ
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
ИНФРАСТРУКУТРА

РАБОТИ

НА

ПЪТНА

Основен ремонт на пътна настилка на ул. „ Иван Добровски“ от ул. „ Дряновски
манастир„ до ул. „ д-р Ив.Селимински“:

Основен ремонт на тротоар на ул. „ Макгахан“ от ул. „ Найден Георгиев“ до ул. „ Спас
Гинев“:

СНИМКА

Основен ремонт на тротоар на ул. „ Уошбърн“ от ул. „К.Честименски“ до
„В.Петлешков“:

Основен ремонт на тротоар по ул. „ Клисура ‘’ между ул. „А.Войвода“ „ и ул. „
Д.Ватах“:

СНИМКА

ул.

Основен ремонт на тротоар
„Ст.Богориди“:

на ул. „К.Фотинов“ между ул.’’Сава Цонев“ и

Основен ремонт на тротоарни настилки около бл. 29 ж.к. „ Хаджи Димитър“, бл.35,
ж.к. „ Хаджи Димитър“ и бл. 40 ,ж.к. „ Хаджи Димитър“:

ИЗВЪРШЕНИ ОСНОВНИ РЕМОНТИ НА ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ, ПАРКОВИ
ПРОСТРАНСТВА И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

Реконструкция на парково пространство с детски площадки м.’’ Левски зона В“ кв. 14.
Изградена и сертифицирана е детска площадка за деца 3-12год. Изградена е изцяло
нова алейна мрежа с асфалтова и паважна настилки, доставено и монтирано е нова
парково обзавеждане – пейки и кошчета , парково осветление. Доставена и монтирана е
ажурна паркова ограда откъм улица „ Поп Груйо“. Засадена е декоративна храстова
растителност по границата на парка към ул. „ Поп Груйо“:

Ремонт на локална градина на ул. „ Баба Тонка“. Изградени са две площадки за игра на
деца 0-3 год. и 3-12 год. ,основно ремонтирана е съществуваща алейна мрежа.
Доставено и монтирано е ново парково обзавеждане пейки и кошчета. Предстои
ремонта на парковото осветление:

Ремонт на съществуваща детска площадка при бл.21 и бл.22 ,ж.к. „ Хаджи Димитър“Изградена и сертифицирана е детска площадка за игра на деца от 3-12 год.:

Ремонт на съществуваща детска площадка при бл.32 ,ж.к „ Хаджи Димитър“ Изградена и сертифицирана е детска площадка за игра на деца от 3-12 год.:

Ремонт на съществуваща детска площадка при бл. 15 ,ул. „ Княгиня Косара“ Изградена и сертифицирана е детска площадка за игра на деца от 3-12 год.:

Основен ремонт на съществуваща детска площадка между бл.98 и бл.100 ,ж.к „ Суха
река“ - Изградена и сертифицирана е детска площадка за игра на деца от 3-12 год.:

През 2017г., в район „Подуяне“ бяха издадени:
-

43бр. Разрешения за строеж;
14бр. Разрешения за поставяне;
2 бр. акта за узаконяване

Бяха премахнати:
- 9 сгради, от които 2бр. незаконни и 7бр. опасни за обитаване;
- 58бр. гаражи –56бр. в ж.к.“ Хаджи Димитър“ и 2бр. в кв.“ Суха река“;
Разработен и разгледан на ОЕСУТ е Подробен устройствен план по реда на чл. 22,
ал. 4 от ЗУТ – План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс м. ж.к „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“. Предстои обявяване в
Държавен вестник и обществено обсъждане.

КАКВО ПРЕДСТОИ
Бл.4, ж.к. „ Левски“ Г – Предстои одобряване и издаване на Разрешение за строеж.
Предстоящ старт на Строително – монтажните работи - пролетта на 2018г. и прогнозно
приключване - есента на 2018г.;
Бл.130, ж.к „Хаджи Димитър“ - Предстои одобряване и издаване на Разрешение за
строеж. Предстоящ старт на Строително – монтажните работи – пролетта на 2018г. и
прогнозно приключване - есента на 2018г.;

Бл.36 , ж.к. „ Левски Г“ – Предстои избор на изпълнител за Строително – монтажните
работи;
Бл.133 , вх.В и вх.Г , ж.к „Суха река“ – Предстои избор на изпълнител за Строително –
монтажните работи;
Разширение на 177 ДГ „Лютиче“ за 4 броя нови яслени групи – предстои одобряване
на проекта и издаване на Разрешение за строеж;
Изграждане на нови учебни корпуси и физкултурен салон а 143 „Георги Бенковски“ –
предстои одобряване на проекта и издаване на Разрешение за строеж;
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 24 СУ „П.К.Яворов“ - предстои
одобряване на проекта и издаване на Разрешение за строеж;
Улици в „ Левски Г„, тангиращи кв. 22 , кв.25 , кв.24 (около църква ж.к. „Левски Г“) –
предстои одобряване на проекта и издаване на Разрешение за строеж;
Нова локална градина в кв.21, ж.к „Левски Г“ – Строително – монтажните работи
включват нова алейна мрежа, нова парково обзавеждане, затревяване и залесяване на
площ от 2500 кв.м. – предстои приключване на Строително – монтажните работи.
Конструктивно укрепване и обновяване на читалище „Възраждане“

