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През периода 2011-2014 г. по възлагане на район „Средец” се извърши 

конструктивно укрепване на: 

Административната сграда на район „Средец“ на ул. „Леге“ № 6. Сградата е 

паметник на културата и е изцяло ремонтирана като е запазена фасадата, а отвътре 

е изградена наново. Направена е монолитна стоманобетонова скелетна 

конструкция и са изградени нови стълбищни площадки и стълба за евакуация. 

Сменени са всички видове инсталации. Обособени са офиси за нуждите на 

администрацията, както е обновена и ритуалната зала. Изпълнени са изискванията 

за достъп на хора в неравностойно положение. 

 

   

 

1. Конструктивно укрепване  

 



 

 
 
 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обследвани са 23 броя сгради от постоянно действащата комисия на район 

„Средец“, като за шест от тях са издадени заповеди за реставриране и 

възстановяване 

Къща-музей „Пейо Крачолов Яворов” е триетажна жилищна сграда, намираща се в 

УПИ VІІ-10, кв. 413, м. „Центъра” по плана на гр. София с административен адрес 

ул.  „Г. С. Раковски” № 136. Сградата е със статут архитектурно-строителен и 

исторически паметник на културата с категория „национално значение”.  

 

Двуетажна сграда със статут на недвижима културна ценност от местно значение, 

намираща се в УПИ Х-10, кв. 429, м.  „Центъра” по плана на гр. София, с 

административен адрес гр. София, ул. „6-ти септември” № 42. 

 

Двуетажна сграда, представляваща недвижима културна ценност от местно 

значение, намираща се в УПИ ХV-15, 16, 22, кв. 429, м. „Центъра” по плана на 

гр.София, с административен адрес бул. „Васил Левски” № 19-21 

 

Двуетажна сграда със статут на  недвижима културна ценност от местно значение  

(къщата на Гешов) в УПИ-ІІ, кв. 428, м. „Центъра” по плана на гр. София, с 

административен адрес  бул. „П. Евтимий” № 7 

 

Сграда, представляваща недвижима културна ценност от местно значение с 

административен адрес гр.София, пл. „Славейков” № 6 а. Има издадена Заповед № 

РВ-09-202/02.04.2012 г. за укрепване, консервация и реконструкция на сградата.  

 

Двуетажна сграда на ул. „6-ти септември” № 47, която е архитектурно-строителен 

паметник на културата с категория „местно значение“. 

 

2. Сгради и паметници на културата  
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Двуетажна сграда на бул. „Васил Левски” № 19-21 с одобрени проекти и издадено 

разрешение за строеж № 135/08.09.2014 г. на Гл. архитект на Столична община. 
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Двуетажна сграда на ул. „6-ти септември” № 42 – одобрени проекти и издадено 

разрешение за строеж № 177/05.12.2014г. на Гл. архитект на Столична община. 

 

 

 

Двуетажна сграда на ул. „6-ти септември” № 47 – одобрени проекти и издадено 

разрешение за строеж № 68/01.06.2013 г. на Гл. архитект на Столична община. Към 

настоящия момент в сградата се извършват СМР. 

 

Сграда с административен адрес гр. София, пл. „Славейков” № 6 а. Издадено е РС № 

70/07.06.2013 г. на Гл. архитект на София за строеж: „Преустройство на 

съществуваща сграда” на пл. „Славейков” № 6 а. Към настоящият момент в сградата 

се извършват СМР. 

 

 

 

 

 

За периода 2011 – 2014 г. се извършиха редица мерки за енергийна ефективност 

по възлагане от страна на район „Средец”.  

Изцяло бе подменена водно – отоплителната инсталация и сменени радиаторите в 

127 СОУ „Иван Денкоглу“. 

През 2013 г. по възлагане на Столична община бяха направени конструктивно и 

енергийно обследване, технически паспорт  на 38 ОУ „Васил Априлов“ и на 12 СОУ 

„Цар Иван Асен II“ . 

 

 

3. Енергийна ефективност 

 

4. Текущи и аварийни ремонти на училища и детски градини 
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За периода 2011 – 2014 г. се извършиха текущи и аварийни ремонти от район 

„Средец” на седем училища и осем броя общински детски заведения (детски 

градини, ясли и млечни кухни). Ремонитарни са покриви, санитарни възли, 

столови, подмяна на водосточни тръби и улуци, ремонт на стълбища, дворове, 

канални отклонения, на ВиК и ВОИ инсталации. 

За периода 2012-2014 г. се възстановиха щети от земетресението на 22 май 2012 г. на 

жилищна сграда на ул. „Ген. Гурко“ № 7, на ул. „Ген. Гурко“ № 9, на сградата на 12 

СОУ „Цар Иван Асен II” , на сградата на 6 ОУ „Граф Игнатиев” и на 18 ОДЗ „Детски 

свят”. 

Извърши се и планов ремонт в сградата на  9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” на 

всичките санитарни възли. 

„Детски свят“ – ул. „Цар Иван Асен II“ № 66, кв. „Яворов“, – реализиран е проект 

за преустройство и оформяне на филиал за една градинска група към детското 

заведение. 

  

 Основен ремонт на санитарни възли в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” – 

всичките санитарни възли в учебното заведение бяха ремонтирани и получиха 

облик отговарящ на стандарта на гимназията.    

 Основен ремонт на входното стълбище и възстановяване на оградата в  9 ФЕГ 

„Алфонс дьо Ламартин” –  опасните, особенно през зимния сезон входни стъпала 

бяха ремонтирани, монтира се нов парапет и наклонената и разрушена на места 

ограда беше възстановена.   

 Основен ремонт и подмяна на отоплителна инсталация в 127 СОУ „Иван 

Денкоглу” – остарялата инсталация по предписанията от енергийното обследване 

се подмени включително и отоплителните тела. 

 Множество аварийни ремонти по училища и детски градини. 
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 Изготвени конструктивни обследвания, технически паспорт и обследване на 

енергийна ефективност в 12 СОУ „Цар Иван Асен II“ и  38 ОУ „Васил Априлов“ – 

СО. 

 

 

 

 

За периода 2011 – 2014 г. се изготвиха седем инвестиционни проекта по 

възлагане от страна на район „Средец“, а именно:  

Изготвена е проектна документация за: 

„Многофункционален физкултурен салон и учебен корпус в 9 ФЕГ „Алфонс дьо 

Ламартин“.  

За подмяна на отоплителната инсталация в сградата на  9 ФЕГ „Алфонс дьо 

Ламартин”. 

За промяна предназначението на кафе-клуб и магазин във филиал на 18 ОДЗ  за една 

градинска група. 

За „Реконструкция на фонтан пред Президентството“, пл. „Ат. Буров“ м. „Център“. 

За „Обновление на парк Борисова градина” – изграждане на нови електрически и 

ВиК инсталации и възстановяване на санитарни възли и съоръжения в парка. 

За преработка по чл.154 от ЗУТ за обект „Преустройство и реконструкция на ОДЗ  

№ 18 и пристройка на 1 и 2 етажа  - II етап - пристройка“. 

За преработка по чл. 154 от ЗУТ за обект  „Преустройство и реконструкция на ОДЗ 

№ 18  и пристройка на 1 и 2 етажа  - I етап – преустройство и реконструкция “. 

 

 

 

 

За периода 2011-2014 г. бяха изградени и въведени в експлоатация няколко 

обекта: 

Преустройство и реконструкция на ОДЗ № 18 и пристройка на 1 и 2 етажа - II 

етап - пристройка“   

За нуждите на Обединено детско заведение № 18 е изградена нова модерна 

пристройка за 3 групи към основното детско заведение с разгърната застроена площ 

от 1 804 кв. м. Подходът към сградата е осигурен от стълби и външен асансьор за 

хора в неравностойно положение. Пътническият асансьор осигурява достъп до 

всички нива на детската градина, включително и до сутерена, където е разположен 

5. Изготвени инвестиционни проекти по възлагане от район „Средец“ 

 

6. Реализиране на ново строителство по възлагане от район „Средец“ 
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плувният басейн в старата част. Изпълнени са четири нови пощадки за игра с цел да 

има отделни места за игра за всяка от новите три групи. Изградено е  спортно 

игрище с размери 28/14 м.  за различни игри с топка на открито. Настилката е мека, 

синтетична, подходяща за игрища. Изградена е нова ограда от 180 л. м. 

 

  

 

  

 

Новият фонтан пред Президентството бе открит през април 2014 г. 

Той се превърна в красив, забележителен елемент от градското пространство, нова 

атракция, привличаща туристи и столичани: 

•  Изградена е нова система от нераждаваеми тръби 

•  Три вида фонтанни дюзи, обособени по групи в кръг – 

в центъра и по периферията. Струйните фонтани, достигащи до височина на водния 

стълб до 600 см., привличат вниманието  

•  Ефектното осветление е хармонизирано с водната архитектура и създава 

феерична атмосфера 

•  Дюзата разположена в центъра на фонтана е уникална и до този момент е 

единствена в Столицата  

•  Обособени са нови тревни площи около фонтана 
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По Програма „Зелена София” на Столична община, приета с Решение № 280 на СОС 

по Протокол № 88/28.04.2011 г., за периода 2012-2014 г. е одобрено и реализирано 

едно проектно предложение за облагородяване на прилежащи към жилищни сгради 

площи на територията на кв.“Яворов“. 

По възлагане от район „Средец“ се извърши засаждане на жив плет на 

пл.“Португалия“ на ул. „ Цар Иван Асен II“, трева към подлез „Ситняково“ и 7 

кестена по бул. „Гоце Делчев”. Засадиха се и рози, жив плет и храстовидна 

растителност в градинка „Калинка“ в кв. „Яворов“. 

 

 

 

 Изпълнение на обект: „Преустройство и реконструкция на ОДЗ №18 ”Детски 

свят” – I етап” – преустройство и реконструкция”, кв. „Яворов” – планува се 

реконструкция на съществуващата сграда на детското заведение, в която 

преградните и външни стени са с етернитови азбестоциментови панели. Същите се 

демонтират и депонират в специално депо за подобен вид материали. Заменят се 

със система от панели тип „сандвич“ предназначени за този тип строителство. 

Плоския покрив се преработва в скатен като така се дава завършен облик на 

цялата сграда заедно с готовата пристройка. Подменят се всички инсталации и се 

изпълняват изискванията за енергийна ефективност.  

7. Засадена нова растителност 

 

8. Планувани дейности за 2015 г. 
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 Изпълнение на обект: „Многофункционален физкултурен салон и учебен корпус 

в  9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”  - ще бъде реализиран проект включващ 

изграждане на учебен корпус на четири етажа включващ седем броя класни стаи, 

кабинет по биология, кабинет по химия, кабинет по физика и астрономия, 

библиотека. Предвидена е и голяма спортна зала с възможност за разделяна по 

средата на две отделни зали. В двата срещуположни края на залата се предвижда 

поставянето на преместваеми подиуми, за да се поставят седалки за зрители. Към 
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спортната зала са предвидени обслужващи помещения – две съблекални с душове 

и тоалетни, помещение за треньори, склад за спортни уреди, допълнителни 

тоалетни. 

Технически и устройствени показатели за пристройка 

           ЗП пристройка                                         1432,4 кв. м 

РЗП пристройка                                       3581,8 кв. м 

ЗП подземно пристройка                        1416,6 кв. м 

ЗП физкултурен салон                              850,0 кв. м 

ЗП сутерен учебен блок                            350.0 кв. м 

РЗП учебен блок - 350 кв. м x 4 етажа    1400.0 кв .м 

 

 

 

 

 Изпълнение на обект: „Пристройка на 4 етажа към съществуващата сграда на 

133 СОУ „Ал. Пушкин“ и едноетажно допълващо застрояване в УПИ Х-14, кв. 

454, м. „Центъра“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1. Предвижда се за изграждане 

пристройка на четири етажа на изток от изградената сграда на училището в УПИ -
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14 за училище, до калкана на сградата в УПИ XII-20, кв. 454, м. „Центъра", и 

едноетажното допълващо застрояване (плувен басейн).  

Функционалното   предназначение   на   помещенията  е както следва: 

- I ниво - физкултурна зала и съблекални за момчета и момичета; 

- II ниво - мултифункционална зала; 

- III ниво - 4(четири) фонетични кабинета; 

- IV ниво - 4(четири) класни стаи; 

- Подпокривно ниво - административни и помощни помещения, при възможност. 

 Изпълнение на обект: „Изграждане нова осветителна инсталация, окачен таван 

и кабели НН в подлеза на бул. „Васил Левски“ и ул. „Ген.Гурко“. 

 Изграждане на две нови обществени тоалетни върху съществуващи такива, 

намиращи се на територията на резерват за градинско-парково изкуство „Княз 

Борисовата градина“- СО 

 Изготвяне на проектна документация за изграждане физкултурен салон към 127 

СОУ „Иван Денкоглу“ 

 Изготвяне на проектна документация за изпълнение на мерките по енергийна 

ефективност за сградата на Столична библиотека на пл. „Славейков“ № 4 

 Проектиране, реконструкция и изграждане на две нови детски площадки и 

зелени площи за нуждите на филиал към ОДЗ № 18 и в междублоковото 

пространство в кв. „Яворов“   

 Проектиране и реконструкция на градинка на пл. „Португалия“, и изграждане 

на нова детска площадка на ул. „Цар Иван Асен II”. 

 Предстоящ основен ремонт на ул. „Чавдар войвода“ – пътна настилка и 

тротоари - СО 

 Предстоящ основен ремонт на ул. „Петър Делян“ – пътна настилка и тротоари - 

СО 

 Работен инвестиционен проект на Столична община за изграждане, 

възстановяване и обновяване на публичните пространства в централната 

градска част на гр. София 

 ЗОНА 1 – Бул. „Евлогий и Христо Георгиеви”, зелените площи покрай р. 

Перловска и пл. „Орлов мост” 



 

 
 
 

12 

-  Покрай реката ще има панорамни площадки с дървени пейки.  Булевардът ще се 

увеличи с 1 лента, като от тротоарите се отнемат 90 см. Така ще се сложи край на 

задръстванията. С 1 лента се разширява и движението по моста пред техникума 

„Хр. Ботев”.  Трилентово кръгово движение ще има при пресичането на булеварда 

с ул. „Гурко”. На кръстовището при Орлов мост се добавя още 1 лента за ляв завой 

откъм бул. „Цариградско шосе”, без да се засяга мостът. 

 - Проектът предвижда създаването на един уникален парков комплекс, който ще 

изпълни с ново съдържание и богати публични пространства съществуващите 

зелени площи на бул. „Евлогий Георгиев”. В  тях ще има всички условия за 

провеждане на културни и социални мероприятия, както и честванията на София - 

Европейска столица на Спорта през 2018 година. 

 ЗОНА 2 – ул. „Граф Игнатиев“ с прилежащите й площад „Джузепе Гарибалди“, 

площад „П. Р. Славейков“ и площад „Патриарх Евтимий“ (Попа);  

ул. „Солунска“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до бул. „Витоша“);  

ул. „6-ти септември“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Аксаков“);  

ул. „Ген. Паренсов“ (в участъка от ул. „6-ти септември“до ул. „ Цар Шишман“);  

ул. „Цар Шишман“ (в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Народно 

събрание“)  и градината пред храма „Св. Седмочисленици“ 

-Проектът адресира проблемите на Зона 2 чрез следните основни идеи: 

 Прочистване от напластените във времето елементи като:  

реклами, неподходящо улично обзавеждане,  колчета –  ограничители, билбордове 

и др.;  

 Доразвиване на характерната за улицата последователност от площадни 

пространства и улични отсечки в преобладаващо пешеходна зона;  

 Преустройване на трамвайните трасета по ул. „Граф Игнатиев“  чрез сближаване 

на линиите до ширината само на един коловоз между пл. „Гарибалди“ и пл. 

„Славейков“ и между пл. „Славейков“ и кръстовището с бул. „Патриарх 

Евтимий“;  

 Устройване на ул. „Цар Шишман” като споделено пространство (съжителстване 

в една плоскост на пешеходци,  велосипедисти и превозни средства);  

 Устройване на ул. „Солунска“  в споделено пространство;  

 Цялостно обновяване на ниския план чрез подменяне на настилките ,  уличното 

обзавеждане и чрез обединяване на нивата на тротоарите и уличното платно на ул. 

„Граф Игнатиев“,  ул. „ Цар Шишман”  и ул. „Солунска“. 
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 Преструктуриране на двата пазара :  

 А.  За книги - на пл. „Славейков“ чрез трансформирането му във временен,  

функциониращ в петък,  събота и неделя. 

Б.  За плодове и зеленчуци - покрай градината „Св. Седмочисленици“  чрез 

трансформирането му в петъчен пазар. 

 Цялостно обновяване на зелените площи 

 Устройване на съвременно енергоефективно улично осветление и WiFi  зони 

 ЗОНА 4 – територията, заключена между ул. „Георги С. Раковски“, ул. 

„Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, 

пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“ и мисленото продължение на ул. 

„Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Георги С. Раковски 

-Основна цел на концепцията за обемно-устройствено решение на Зона 4 е 

доразвиване на нейния характер на главен религиозно-културен, институционален, 

административен и символен ансамбъл и превръщането й в цялостна 

привлекателна за жители и посетители преобладаващо пешеходна среда, наситена 

с разнообразни активности. Произтичащи от основната цел са и следните подцели:  

 Ограничаване на наземното паркиране, съпроводено от алтернативно 

осигуряване на паркоместа чрез изграждане на подземни гаражи;  

 Редуциране на трафика около Храм-паметник  „Св. Ал. Невски»;  

 Максимално доразвитие на богатия потенциал на градските пространства и 

цялостно подобряване на тяхното качество, адекватно на значимостта на зоната;  

 Съхраняване на автентичния характер на средата, повишаване на идентичността 

й и на „усещането за място“;  

 Повишаване на качеството на пространствата при ползването им през нощта;  

 Подобряване на достъпността, осигуряване на лесно придвижване и ориентация;  

 Използване на принципите на устойчив дизайн чрез дълговечни, лесни за 

поддържане и „красиво стареещи“  материали.  
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