ИНФРАСТРУКТУРА
 Цялостно изграждане на улици по метода „Тера“ – общо: 13 256м2;
- нова улица над главен колектор I по ул."378", ул."379" и ул. „Баба"
до бул. „Връх Манчо" – асфалтиране - 7336,38м2; унипаваж 465,41м2; новоизграден тротоар -3899,53м2
 Реновирахме 78 904 м2 пътни настилки:
Асфалнови кръпки - общо: 52 899м2;
Насипване с инертен материал - общо: 22 513м2;
Паважна настилка – общо: 1 522м2;
Инжекционин метод – общо: 1970м2.
*В ж.к. „Връбница - 1" асфалтирахме пред бл. 505, 504 и 503, ул. „Св. Мина",
ул.„Безименна" покрай ж.п. линия до гробищен парк.
*В ж.к. „Връбница - 2": ул. „Атанас Цветанов", ул. „Асен Трайков", ул.
„Златен клас", ул. „Тричко Велев", ул. „Гайдарче", ул. „Лазарица", пред Т
маркет.
*Ж.к. „Обеля" 1: маршрутът на автобусна линия №150, по улиците пред
бл.119,120 и 121, по ул. пред бл.113 и 116.
*В ж.к. „Обеля-2": ул. „108", ул. „4"; кръстовище на бул. „Ломско шосе" и ул.
„Обелски път"; бул. „Ломско шосе" и ул. „107".
*В кв. „Обеля": ул. „5-та", ул. „13-та", ул. „17-та", ул. „20-та", ул. „24-та“ и ул. „4та“.
*В кв. „Модерно предградие" ремонтирахме участъци от бул. „Сливница",
бул. „Адам Мицкевич", ул. „Връх Манчо", ул. „362", кръстовището ул. „Ад.
Мицкевич" и ул. „Връх Манчо“.
*В НПЗ „Орион": ул. „Янаки Моллов”, ул. „Маслиново клонче”, ул. „Връша
чука", ул. „Виделина", ул. „Великден", ул. „Велинград", ул. „3020". ул.
„3019".
*В с. „Волуяк": ул. „Горицвет“ ", ул. „54-та", ул. „Огоста", ул. „Кокиче", ул.
„Зорница", ул.„Ален мак", ул. „Дунав".
В с. Мрамор: ул. „Папрат“ и ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Момина сълза“ от
ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Папрат“, “Мраморско шосе“,


Реновирана е 3 500 кв. м. тротоарна настилка:

- В ж.к. „Връбница" изградихме тротоари по бул. „Бели Дунав" пред бл.
502, по бул. „Хан Кубрат" от ул. „Владимир Зографов“ до ул.
„Танкист“, пред бл.507, ул.„Алеко Богориди" до бл.530, ул.„Мартина
падина" към 74СОУ, към бл.632 в ж.к.„Връбница - 2",

- В Ж.к. „Обеля" 1: пред бл.110, бл. 105, бл.106, и бул. „Панчо Владигеров".
- В ж.к. „Обеля-2": пред бл. 222, бл.273, бл. 268.
- В кв. „Обеля" ул. „24" от ул. „Ефрем Чучкув" до ул. 4-та".
- В НПЗ „Орион": пред 70 ОУ „Св. Климент Охридски" и по ул. „3019".
- С. Мрамор: тротоар пред 175 ОУ „Васил Левски“
С. Волуяк: тротоара пред паметниците и църквата.


Изградихме 7 нови улици:

- ул. „Росна китка";
-

ул."Острова";

- ул. „6-та" и прилежащите тротоари вкл. подмяна водопровод, частично
канализация, отводняване и подмяна на съоръжения на БТК в участъка
от ул. „Рила" до ул. „13-та“ в кв.„Обеля";
- ул."1-ва" в кв. „Република 2";
- в кв. „Толева махала",част от ул.“5-та и ул. „7-ма“в кв. „Толева махала";
-

ул.„Мраморен рид" в с. Мрамор;

-

Възстановихме ул. „Момина сълза" и ул. „Папрат" в с.Мрамор;

Възстановихме 140 шахти и подменихме 60 капаци.
Монтирахме 200 м. парапети и огради.
Цялостното подобряване на транспортната инфраструктура и
пешеходните настилки повишава достъпността на градската среда и
качеството на живот на гражданите на район „Връбница”. Елементите
на пътната инфраструктура определят и естетическото въздействие на
градската среда. Качествените и добре поддържаните пътни и пешеходни
настилки имат важно значение за безопасността на движението,
намалява се и замърсяването от отделените газове.

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Подменихме 1920 лампи от уличното осветление.
В с. Мрамор подменихме кабели и осветителни тела по ул. „Свобода" и
изградихме ново улично осветление на улиците: „Победа", „Петуния",
Шипка", „Лилия", „Дунав", „Минзухар", „Ружа", „54-та" и „52-ра".
Възстановено е уличното осветление пред бл.110; бл.219, бл.268 и бл. 269
ж.к.„Обеля-1“; ул. „Тричко Велев“ №54; ул. „275-та“; бул. „Ломско шосе“ в
участъка от ул. „Обелски път“ до ул. „107-ма“; ул. „Черни Дрин“ при бл.3; ул.
„24-та“ кв. „Обеля“; ул. „Старата църква“ №81; ул. „23-ти декември“,
ул.“3020“, ул.”Маслиново клонче, ул. „Връшка чука”, ул. „Мъглиш”, ул.
„Велинград“ НПЗ Орион, ул.14 и ул.6 кв. „Обеля”; с. Волуяк: ул. „Свобода“ подменени са кабели и осветителни тела.
Изградено ново улично осветление - 90м кабели и 6 бр. осветителни тела за
улично осветление в междублоково пространство при 42 ОДЗ; нова ел. мрежа
в с. Волуяк от към страната на село Мрамор и на улица „Явор” ;
Подобряването на осветеността на улиците и междублоковите
пространства като част от подобряването на градската среда създава
необходими удобства за гражданите и допринася за повишаване на
тяхната сигурност.

МОСТОВЕ
Изградихме 3 моста:
кв. „Толева махала";
ул. „Тричко Велев" над р. Какач;
река Доло.
Поддържането на мостовете и изграждането на нови повишава
достъпността на градската среда, създава транспортна комуникация за
изолираните части от населени зони и улеснява трафика по
транспортната мрежа на район „Връбница”.

ОБРАЗОВАНИЕ
Построихме нова детска градина ЦДГ №176 в с. Волуяк. 2бр. групи и една
яслена група за общо: 75 нови места за децата.
Започва строителството на обект:„Изграждане и оборудване на двуетажна
сграда за ОДЗ за 6 групи деца две яслени и четири градински в Модерно
предградие, УПИ І, кв.11, местност „ бул. Сливница”, район „Връбница“
– за над 155 деца.
Разкрити са нови групи в детски градини:
- 42 ОДЗ – 1 група – 30 деца;
- 5 ЦДГ – 4 групи – 142 деца;
- 176 ОДЗ – 1 яслена група – 25 деца.
Разкрити са групи за обучение на петгодишни деца в подготвителни групи:
Общо 3 групи – 74 СОУ, 140 СОУ и 70 ОУ към съществуващите в 140 СОУ,
74 СОУ, 146 ОУ, 62 ОУ и 70 ОУ, соето разширяваме възможностите за
обхващане на 5-годишните деца в образователната система.
Извършено е обединение на 76 ЦДГ и 89 ЦДГ в 176 ОДЗ. Осигурен е товарен
автомобил за нуждите на обединеното 176 ОДЗ.
Извършихме ремонтни дейности в 7 общински училища и детски градини.
Ремонтирахме: 42 ОДЗ - конструктивно укрепване и авариен ремонт на шахти
и канал в сградата и двора; 74 СОУ „Гоце Делчев" -ремонтирахме кабинети,
физкултурния салон, покрив, въведени са марки за енергийна ефективност,
подменена е ел. инсталацията и абонатната станция, както; 61 ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий" - поставихме топлоизолация, обособени са нови спортни
площадки и е реновиран двора; 70 ОУ „Св. Климент Охридски" ремонтирахме покрива, санитарни възли и помещения; 175 ОУ „Васил
Левски" - изградихме детска площадка, ремонтирани са оградата и тротоара;
176 ЦДГ-изградихме детска площадка, алеи и ремонт на 176 ОДЗ филиал;
Ремонтирахме 146 ОУ „Патриарх Евтимий" с. Волуяк - изградена е нова
рампа за инвалиди и ремонт на част от покрива на училището. През 2014 г.
изградихме нови 4 детски площадки съответно в 42 ОДЗ – 1 бр., в 82 ОДЗ – 2
бр. и в 176 ОДЗ – 1 бр.
Благоустрояването на сградите и прилежащите площи на детските
заведения и училищата повиши качеството на образователната среда за
над 3600 деца.
Предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на
сградите намалява разходите за издръжка от общинския бюджет и тези
средства ще могат да бъдат пренасочени за други належащи нужди.

61 ОУ „СВ. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
1. Основен ремонт на външни стъпала на главния вход на сградата на
стойност 3000лв. през 2011г.
2. Изпълнена е топлоизолация на фасадата на училището по проект „Красива
България“-2012г. на стойност 238000лв.
3.Ремонт на канал при входа на училището на стойност 3921,37лв. през 2013г.
4.Авариен ремонт на част от покрива на стойност 14 713,98 през 2014г.
70 ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
1.Ремонтиран е покрив на пристройка и WC - 84м2, на стойност 2500лв през
2011г.
2.Ремонт на помещения за разкриване на нова група за прием на 5-годишни
деца и ремонт на санитарни възли в сградата на 70 ОУ на стойност
18 901,28лв. през 2012г.
•Мебели за обзавеждане на стойност 5762,40лв.през 2012г.
175 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ “с. МРАМОР
1.Извършен е ремонт на оградата на 175 ОУ от към ул. „Кирил и Методий“ на стойност 6200 лв. през 2012г.
2.Конструктивно укрепване на сградата на стойност 35 000,00лв. през 2014г.
3.Авариен ремонт на покрива на 175 ОУ с.Мрамор - на основната сграда и
ремонт на покрива на тоалетните на стойност 3464,02лв. през 2014г.
.
146 ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ С. ВОЛУЯК
1.Изградена е нова рампа за инвалиди пред 146 ОУ на стойност 19000лв. през
2012г
2. Ремонт на част от покрива на училището на стойност 1346,40лв.през 2015г.
74 СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
1. Ремонт на санитарни възли в съблекалните на физкултурния салон и
отстраняване на течове от покрива - 2012г. на стойност 24982,49лв.
2. Конструктивно укрепване на кабинет по биология - 2012г. на стойност
29575,00лв.
3. Спешен ремонт на запушени шахти и канални връзки, както и почистване
на воронки и вертикални водосточни тръби” – 2012г. на стойност
5395,20лв.
4. Мероприятия за енергийна ефективност – 2012г. :
• Подменена е абонатна станция на стойност 29380лв. през 2012г.;

• Подменена е ел. инсталация – 2012г. на стойност 152678лв.;
• Изпълнена е топлоизолация – СО през 2012г;
5. Отстраняване на щети в резултат от земетресение – 16435,20лв. през 2012г.
140 СОУ „ИВАН БОГОРОВ“
1.Инвестиционен проект за подобряване на експлоатационните условия на
сградата на 140 СОУ „Иван Богоров”, нейното конструктивно укрепване и
привеждането и в съответствие с изискванията на чл.169 от ЗУТ, при
стриктно спазване на препоръките и указанията от техническия паспорт и
конструктивното обследване на сградата на стойност 4000,00лв през 2012г.
2.Авариен ремонт на покрива на 140 СОУ "Иван Богоров" – ремонт на корпус
"А"; на част от покрива над учителската стая и козирка над вх. "А"и ремонт
на вътрешна водосточна тръба на стойност 13 253,99лв. през 2014г.
42 ОДЗ „ЧАЙКА“
1.Строително-ремонтни работи за конструктивно укрепване на 42 ОДЗ на
стойност 71642,51лв. през 2013г.
2.Авариен ремонт на шахти и канал в сградата и двора на стойност16211,71лв. през 2015г.
176 ОДЗ ФИЛИАЛ СЕЛО МРАМОР
1. Ремонт на 176 ОДЗ филиал на стойност 14968,80лв.през 2013г.
176 ОДЗ С. ВОЛУЯК
1.Изградена е нова детска градина за 75 деца в УПИ- І, кв. 42 ОДЗ №76, с.
Волуяк на стойност 1 498 588,00лв. през 2011-2012г.;
На територията на район „Връбница“ всички училища и детски градини
имат изградено видеонаблюдение като мярка за повишаване на
сигурността на децата.
Изградихме 3(три) детски площадки в детски градини и училища:
Изградихме нова детска площадка в двора на 42 ОДЗ.
В дворана 82 ОДЗ изградихме площадка по безопасност на движението
заедно с още две площадки.
Изградихме 10 (десет) нови детски площадки в междублокови
пространства:
Пред: бл.634-635 и бл.622 в ж.к. „Връбница 2"; в между блоково пространство

бл.112, бл. 113, бл.114 в ж.к. „Обеля 1“; в ж.к.„Обеля-2" до бл.272, бл.252,
бл.213 и ремонтирахме площадката в междублоково пространство бл.260, бл.
261.Ремонтирахме детски площадки в центъра и на ул. „акад. Лихачов" в
кв.„Обеля".
В м.„Модернопредградие" ремонтирахме спортни и детски площадки: до бл.9
и между бл. З и бл. 4. Изградихме нови детски площадки в кв.„Република 2" и
до читалище „Св. ИванРилски" в с. Мрамор.
ПОЧИСТВАНЕ НА РЕКИ/ЯЗОВИР
 Ремонтирахме дигата и язовирната стена на язовир Мрамор
(Извършен е ремонт на язовирната стена и дигата – доставени и
монтирани защитни капаци, положени стоманобетонови панели за
осигуряване на спирателния кран – 2012г. Почистено е дъното на
язовира от наноси и растителност - 2012г. )
.

 Почистваме река Беравица от наноси и храстова растителност (2011г.,
2012г. и 2013г.);
 Почистваме река Селска и р. Църна бара от наноси и храстова
растителност (2014г.) в с. Мрамор;
 Укрепихме брега на р. Какач (с панели и торкрет бетон - 2014г.) и
почистваме речното корито от наноси и храстова растителност.

Почистването на реките и язовира оказват пряко въздействие върху
околната среда и намаляват предпоставките за наводнения.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Изградихме главен колектор I по ул. „378", ул. „379" и ул.„Баба" до бул.
„ВръхМанчо". В кв.„Модерно предградие" изградихме улична канализация и
водопроводни мрежи в участъци от ул.„ВръхМанчо", ул.„Топола",
ул.„Цариброд", ул. „Брянскагора", ул.„Братя Станиславови", ул.„Виткова
ливада".
Изработихме идеен проект за изграждане на канализация и пречиствателна
станция на с. Волуяк и с. Мрамор
Изготвихме идеен проект за изграждане на канализация на НПЗ „Орион".
Изграждането на канализация в Мосерно предградие ще създаде
нормални условия за живот за над 8 000 жители в тази част на район
„Връбница”.

ОБЩИНСКИ СГРАДИ
- Ремонтирани са покривите на здравната служба и битовия комбинат в с.
Мрамор на стойност 34885лв. през 2013г.
- Подменена е дограмата на големите витрини на здравната служба през 2012г.
- Ремонтиран е и е открит клуба на пенсионера - през 2013г. (доброволен
труд)
- Ремонтирани са стълбите на ул. „Емилиян Станев“ към кметството и е
монтиран метален парапет през 2011г. (доброволен труд)
- Подменена е дограма в сградата на кметството - през 2011-2012г.
- Ремонт и оборудване на гробищни паркове паркове в с.Мрамор и с.
Волуяк на стойност 7523,54лв. през 2013г.
- Извършено е укрепване и ремонт на здравната служба на стойност
2500 лв. през 2012г.
- Основен ремонт на православен храм „св. Георги победоносец".
Вътрешно боядисване на стени, прозорци, тавани на храма и купола,
цокъл, канцелария и тоалетна. Външна шпакловка и боядисване.
/доброволен труд/
- Изработени са и монтирани 11 броя решетки на прозорците на двете
черкви. /доброволен труд/
- Изграден е Център за настаняване от семеен тип, кв.24, м. „бул.
Сливница” - 2013г.
- Ремонт на ветеринарна клиника В УПИ І, кв. 27, бул. „Ломско шосе“
на стойност
- 128 600,19лв. през 2014г.
- Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по
бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница” на
стойност 122 922,49лв. през 2015г.
- Ремонт на покрив на 30 ДКЦ” на стойност 72199,38лв. през 2015г.
- Възстановяване на пазарен комплекс „Връбница“ - 2014г – 2015г.
Премахнахме 6 броя опасни сгради.
Премахнахме 14 броя незаконни постройки.

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
През периода по програма „Зелена София“ са реалицзирани три проекта на
етажни собствености:
1. Блок 527, вх.Б, ж.к.„Връбница-1“ – 2013г. Засадени са дървета, храсти и
цветя. Поставени са пейки, кошчета за отпадъци, кашпи за цветя и маса
с пейки.
2. Блок 277, ж.к. „Обеля-2“ – 2014г. Засадени са иглолистни фиданки,
вечнозелени листопадни храсти, луковични цветя. Поставени са кашпи
с цветя, пейки, декоративни камъни.
3. Блок 636, вх.А, ж.к. „Връбница-2“ – 2014г. Засадени са широколистни и
иглолистни дървета, рози. Поставени са пейки, кошчета за отпадъци,
бетонови плочки, кашпи с цветя.
4. По програма „Зелена София“ - 2015г. са класирани пет проекта на
етажни собствености.
Премахнахме 148 леки автомобила излезли от употреба от улиците на района.
Гражданите на „Връбница” определят околната среда като един от
основните приоритети за развитието на района. Увеличаването и
облагородяването на зелените площи създава по-комфортна градска
среда и са с изключителен екологичен ефект върху нея, включително за
подобряване на въздуха и микроклимата.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Разработен План за действие на Район „Връбница” СО за
интегриране на
ромите и гражданите, живеещи при сходна на ромите ситуация, в изпълнение
на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите
(2012- 2020) – на три етапа 2012 – 2014г./реализиран/ ; 2015 – 2017г. и 2017 –
2020г.
2. Реализиран проект „Обществена трапезария“ към Фонд "Социална
закрила",
МТСП от 2013г. до 30.04.2015г. В проекта са включени 70 човека с доказана
липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотно живеещи лица
и семейства, получаващи минимални пенсии, както и лица и семейства на
месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане. Те получават ежедневно през работните
дни топъл обяд.
3. В момента се реализира операция 2014BG05FMOP001-03.01
„Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно

материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица. Чрез него продължава да се предоставя топъл обяд на 70
– те човека през летните месеци, т.е. от 1.05.2015г. до 30.09.2015г.
4. Разработена План – програма за превенция на хроничните и заразни
болести 2014 – 2020г. Съвместно със СРЗИ.
5. През 2015г. е открит Център за настаняване от семеен тип в кв.
„Модерно предградие“, ул. „Методи Македонски“ № 11 по проект
„Изграждане
на
социална
инфраструктура
в
подкрепа
за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца
в риск на територията на Столична община“, реализиран по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, Операция 1.1: „Социална
инфраструктура”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.112/2011. В центъра ще бъдат настанени до 14 деца от Домове за деца с
умствена изостаналост, Домове за деца с физически увреждания и от Домове
за медико-социални грижи.
6. Реализиран проект „Протегни ръка не ме съди” съвместно със сдружение
„Тишина” и програма: „Превенция на ХИВ/СПИН” към МЗ – 2012г.
7. Организирани мероприятия съвместно с БЧК – кръводаряване, акции за
събиране на помощи за болни деца в 140 СОУ и 74 СОУ, обучение по първа
долекарска помощ и ученическите клубове по БЧК – 2012 – 2015г.
8. Програма "Подкрепа за достоен живот" е реализирана в периода
01.01.2011 г. - 31.12.2014 г. За участие в програмата общо са одобрени и
оценени 58 потребителя и 50 лични асистенти.
Броят на личните асистенти, обслужващи и подпомагащи деца и възрастни в
неравностойно положение, с които е сключен договор по програмата общо са
45 човека. Обслужени са общо 44 потребители на социалната услуга.
Средно месечната бройка на личните асистенти в периода 01.01.2011 г. 31.12.2014 г. е между 19 и 28, като при приключването на програмата
личните асистенти са били 28 и са обслужвали 30 потребителя.
Програмата е реализирана като са подпомогнати максималния брои хора в
неравностойно положение.
ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ
За периода 2011-2015 г. в жилища, частна общинска собственост са настанени
89 семейства с определена група жилищна нужда, съгласно Наредбата за реда
и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на Столична община.
През периода 2011-2015г. е извършена продажба на 19 апартамента общинска
собственост на наематели настанени в тях по административен ред.
Ангажиментът на институциите към хората в неравностойно положение
непрекъснато нараства за предотвратяване на последствията на
бедността и социалното изключване.

КУЛТУРА
За периода проведохме 81 културни събития, организирани със съдействието
на районната администрация.
За периода проведохме 68 спортни събития, организирани със съдействието
на районната администрация.
1. Проведени ежегодни традиционни районни празници:
-Василица по повод ромската нова година – от 2012г. до 2015г.;
-Бабинден по повод деня на родилната помощ – от 2012 – 2015г.;
-Трифон Зарезан - от 2012г. до 2015г.;
-Тодоровден – от 2012 до 2015г.;
-Лазаровден - от 2012 до 2015г.;
-„С цвете на Връбница“ – празник на Района – 2012г. до 2015г.;
-Национален фестивал на белия щъркел, с.Мрамор – от 2012г. до
2015г.;
-Гергьовден – от 2012 до 2015г.;
-24 май – от 2012 до 2015г.;
-Ден на музиката – от 2012г. до 2015г.;
-1 юни – Ден на детето – 2015г.;
-Ден на София – 2012г.;
-Петковден – от 2012г. до 2015г.;
-1 ноември, Ден на народните будители - от 2012г. до 2015г.;
-„Коледа във Връбница” – от 2012г. до 2015г.;
-Никулден – 2012г. до 2015г.
2.Организирани литературен конкурс и конкурс за рисунка, посветени
на празника на Района – от 2012г. до 2015г.
3. Проведен Ден на самодееца – от 2012г. до 2015г.
4.Организирани концерти на оркестър „Симфониета”, посветени на
празника на района – 2012г. до 2015г.
5.Проведено пилотно обучение по начална компютърна грамотност
за хора в пенсионна възраст от НЧ „Св.Иван Рилски – 1922” – през 2012г..
6. Международни участия на читалищни колективи:
- Участие в международен Фестивал на изкуствата „Лазурни вълни”,
Гърция на НЧ „Изгрев 1932” – 2012г.;
-Участие на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий“ в Международен фолклорен
фестивал в гр.Бар, Черна Гора – 2012г.
-участие на НЧ „Св.Иван Рилски – 1922“ в Международен фестивал на
изкуствата „Утринна звезда“ Банско -2012г.;
-Участие на НЧ „Изгрев 1932” в Международен фолклорен фестивал
„Сребърна пафта“, гр. Кюстендил и „Босилеградско краище пее и танцува“
във гр.Босилеград, Сърбия – през 2013г.

Културните събития, които се провеждат на традиционните
празници, допринасят за приятната атмосфера в район „Връбница” и
сплотяването на гражданите. Поддържат културата, ценностите и дават
възможността за изява на деца и подрастващи.
СПОРТ
1. Плувен турнир „Освобождение” – 2012г. - 2014г.
2. Женски футболен турнир „Първа пролет” – 2012г. и 2013г.
3. Районно състезание „Бързи, смели, сръчни” – 2012г. и 2014г.
4. Традиционен коледен шахматен турнир – 2012г. - 2015г.
5. Районни състезания от 2012г. до 2015г. по следните спортове от :
-футбол;
-волейбол;
-баскетбол;
-тенис на маса;
-шахмат;
-бадминтон.
6.Районен празник за награждаване на победителите от ученическите
игри – 2012г. - 2015г.;
7.Проведени спортни празници на района и училищата – 2012г. – 2015г.
Спортът като важна част за здравето на подрастващите деца, поддържа
спортния им дух, развива и подпомага възможността им за изява и
подхранва желанието им за постоянно надграждане в тази област.
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
1. Изградена площадка по безопасност на движението по проект към
Съвета за безопасност на движението на децата в столицата в 140 СОУ –
2012г.
2. Участие на училища и детски градини на територията на района в
Софийска конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в
обучението по безопасност на движението“ – 2015г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Реализирахме проект „Квалифицирани служители – качествено обслужени
граждани в район „Връбница“ по Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.. Всички служители преминаха по няколко курса на
обучение и прилагат придобитите нови знания и умение в ежедневната си
работа.
За отчетният период настъпиха редица промени продиктувани от
промени и актуализация на нормативната уредба на Република
България в изпълнение на директивите на Европейския съюз, относно
гражданската регистрация на населението и административното
обслужване.
 стартира проекта за въвеждане на комплексното административно
обслужване чрез подаване на заявления за административни услуги по
електронен път през портала на Столична община. За улеснение на
гражданите в интернет-страницата са публикувани всички видове
административни услуги, техните такси, срокове за изпълнение, бланки
на заявления и други видове информация, свързана с предстоящи
обществени събития. Общият брой административни услуги
предлагани от районните администрации на Столична община са 179
броя, от които 25 броя са електронни административни услуги.
 дигитализирахме регистрите на населението, датиращи от 1923 година,
както и актове по гражданско състояние и емлячни регистри, отнасящи
се за район „Връбница“.
Общ брой: 20 499 бр. електронни изображения.
 дигитализирахме всички издадени от районната администрация
Разрешения за строеж, Актове за узаконяване, Удостоверения за
въвеждане в експлоатация, Разрешения за огради, Удостоверения за
ползване, Разрешения за монтаж и Разрешения за поставяне, издадени
от район „Връбница“.
Общ брой: 4 660 бр. електронни изображения.
 Внедрихме всички програмни продукти /АКСТЪР и Локална база данни
„Население“/ и централизиран достъп до тях и на отдалечените от
районната администрация кметства Мрамор и Волуяк.
 Във връзка с цифровизацията на личните регистрационни картони сверени 20 698 електронни ЛРК.

 Създадени 5 780 електронни акта по гражданско състояние и ЕСГРАОН
и подписани с електронен подпис 7 480 електронни акта към 2015
година.
 .процедура по преименуване на кв. „Дружба 999“ в кв. Толева махала“,
именуване на безименни улици в кв. „Толева махала“, кв. Република –
2“, с. Волуяк и м. „Модерно предградие“ .
 Обезпечена организационно-техническата подготовка за провеждане на
Националния референдум на 27.01.2013 г. и изборите за Народно
събрание, на 12.05.2013г. и избори за членове на Евро парламент на
25.05.2014г. и избори за Народно събрание на 05.10.2014г.
 Поддържаме актуални данни в електронните бази на отчетите за
състоянието на администрацията, Информационната система за
самооценка на административното обслужване, Административния
регистър, своевременно подавани отчети към Столична община за
изпълнението на решенията на Столичния общински съвет и заповедите
на кмета на СО.
Стремим се към администрация „с лице към към хората”, предоставяща
качествени административни услуги на гражданите на район
„Връбница”.

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

